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fibrosou. 

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah BP a její členění

 X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí

B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem

C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná správnost

 X A - výborná, bez závažnějších připomínek

B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

N - nevyhovující, s hrubými chybami 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

 X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací

C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat

N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce

 X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb

B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

C - uspokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

 X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
Předkládaná bakalářská práce se zabývá velmi zajímavou tématikou a to jak z vědeckého tak i 

medicínského hlediska. Autorka ve své studii prezentuje možnost nového přístupu v terapii 
chronických infekcí mikroorganizmy Pseudomaonas aeruginosa u pacientů s cystickou 
fibrosou. 

Bakalářská práce je sepsána velmi srozumitelně, přehledně a čtivě s minimálním počtem překlepů. 
Metodická část je logicky uspořádána, takže lze velice snadno sledovat průběh a návaznost 
práce, mnohdy je postup experimentu doplněn krátkým vysvětlením, proč byl daný krok 
prováděn. Výsledky jsou dokumentovány několika přehlednými grafy, tabulkami a obrázky. 
Závěrečná diskuze je vedena velmi věcně a též množství citované literatury je v souladu s 
charakterem práce.

K práci bych měla následující připomínky: Dávka narkotik, použitá k uspání modelových zvířat by 
dle mého názoru měla být uvedena již v metodické části, kde autorka popisuje celý průběh 
odběru experimentálního materiálu (str. 34). Ve výsledkové části str. 41, tab. 3 by bylo 
zajímavé porovnání počtu jednotlivých sledovaných buněk (makrofágy, lymfocyty a 
neutrofily) s hodnotami (alespoň řádovými), kdy už dochází k rozvoji zánětlivé reakce.

Domnívám se, že autorka odvedla velký kus velice přínosné práce.

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 

1) V práci uvádíte, že nejčastější mutací vedoucí k onemocnění cystickou fibrosou je ztráta 
fenylalaninu v pozici 508 proteinového iontového kanálu (protein CFTR). Je známo na jaké z pěti 
proteinových domén se tato mutace projevuje  a jaké má následky z pohledu změn ve struktuře a 
následně také funkci tohoto kanálu?

2) Jak byl stanoven faktor f pro přepočet koncentrace protilátky IgY (f = 1,094), který uvádíte jako 
součást vzorce pro výpočet koncentrace proteinu IgY na str. 26?

3) Ve své práci se na str. 12 zmiňujete též o tzv. potním testu – stimulaci pocení pilokarpinovou  
iontoforesou jako o možnosti diagnostiky cystické fibrosy u novorozenců. Jak se tento test provádí 
a co je jeho podstatou? 

Stanovisko k opravě chyb v práci: 
opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Navrhovaná celková klasifikace ( výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): výborně

Datum vypracování posudku: 8.6.2014

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Mgr. Božena Kubíčková


