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Vybrané dermatog|yfické a biometrické znaky ruky u pacientek s chorobami
štítné

Ž|ázv

je |iterární rešeršíve s
!21l Prace
!r9ce
obsahuje navíc i vlastnívÝs|edkv.

Cíle práce (předmět rešerše,prac
Baka|ářská P!áce si k|ade zg
shromáŽdii zák|adní ůo"1" o pato|ogiích
9í|
postihujících štítnouŽ|ázu. Dá|e se zabývá vzájemným vžtahem der-matog|yfů a

thvreopatií'
Struktura (č|enění)práce:

Práce je č|eněna do 4 h|avních kapito| (včetně Úvodu). Diskuse a závěr jsou
poněkud netradičně zahrnuty do kapito|y 4' Praktická část. Za naprostohadbytečné
povaŽuji dalšíč|eněníkapito|y 4.5.. Tato kapito|a totiŽ obsahuje pouze jednu
podkapito|u tJ 4'5,1. obsahujícíveškeý text kapito|y 4.5
.

Jsou pouŽité |iterárnízdroje dostatečnéa
louři!('a).autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z Iiterárních zdrojŮ?
PóuŽité |iterární zdroje |ze považovatzadóstatečné. BohuŽe| í několika případech
autorka dopustila nepřesností v citaci, které ovše' ň"inu'oŽňují ioeňtiftaci
9e
literárních pramenů. Za trochu nešt'astnépovaŽuji ne;eonótňý ň;ň;i
":á.j.u.i""tu.
Pokud práce obsahuje (nadstandaron
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovanýz
praktické částijsou získány odpovídajícímzpůsóbem za vyuŽití vhodných
Yý.:99|.y
statistických metod. BohuŽel získanéčetnostijsou v mnoha případeóh pro statistické
.zpracování p9T9rnŤ nízké,i kdyŽ autorka zvoli|a správnou ňeiooi óos?'-fux;. -.korekci pro nízkéčetnosti. Toto je ovšem důsledkem ma|ého rozsahu s|edovaného
souboru. Výs|edky jsou adekvátním způsobem zhodnoceny. Diskuse uysreol..:';" ovšem poněkud redukována.
Formá|ní Úroveň práce (obrazová dok
Formá|ní Úroveň práce je dobrá. PouŽitá obrazová dokumentace vhodným
způsobem dop|ňuje informace obsaŽené v textu. Práce je psána srozuňite|nym
jazykem. Do odborného textu se ovšem pří|išnehodís|ángové k|inické vgrazy.

Splnění cílůpráce a celkové hodnocent
Práce splňuje vytyčenécí|e. Název práce ovšem částečněnekoresponduje s jejím
obsahem nebot'o biometrických znacích ruky, uváděných v názvu práce,,se autorka
zmiňuje pouze velmi okrajově. PřestoŽe se autorka nevyhnu|a někt'eým bnyna.
začátečníků,
sp|ňuje práce jak po stránce formální tak i obsahove požaoavŘý
kladené na baka|ářskou práci a|ze ji i přes uváděné výhrady doporučit r pri1áti.
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otázkyapřip@
|a-1aýd€lící povaŽuji umístěníseznamu zkratek doprostřed textu práce (kapitola
2.5.). Tento seznam navíc není komp|etní. Čtenári rovněj
neusnadňuje orientaci
v textu to, Že autorka v různých kapito|ách pouŽíváodlišný
způsob uvšuetr"ni
zkratek.
Tabu|ka 1. uvedená.na straně 10 svým obsahem naprosto
nesouvisí s názvem
kapito|y 2.5., do níŽ je zařazena.
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vackova@natur.cuni.cz (pro úče|yzveřejněn,í.na inteínetípro
s1uoenty), a dá|e podepsaný
v 1 výtisku (jako součást protoko|u o oohájobe) na adresu:
RNDr.B|anka Vacková, CSc.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univezita Kar|ova, Přírodovědecká fakulta

Viničná 7
128 44 Praha2
Česká repub|ika

