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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D. 

Datum: 28.5.2015 

Autor: Barbora Šmídová 

Název práce: Nádory štítné žlázy a jejich molekulárně genetické příčiny 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cíle práce byly splněny. Byla udělána literární rešerše týkající se nádorů štítné žlázy a její 

molekulárně genetické podstaty. Práce svým rozsahem odpovídá danému zadání. Všechny 

důležité aspekty související s touto problematikou jsou shrnuty. Studentka v první části 

správně rozdělila a charakterizovala karcinomy podle jejich původu a možné dědičnosti. 

V druhé části pak popsala nejdůležitější geny zapojené do vývoje karcinomů štítné žlázy. 

Toto téma je poměrně složité, stále se vyvíjí, a tak nelze postihnout definitivní seznam všech 

genů zapojených do karcinogeneze u štítné žlázy. 

Struktura (členění) práce: 

Struktura práce a její členění do jednotlivých kapitol a podkapitol je přehledné a 

systematické. Jednotlivé oddíly jsou vyvážené svým obsahem i rozsahem.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Literární zdroje jsou relevantní, správně citovány a abecedně seřazeny. Celkový počet citací 

odpovídá charakteru práce.  

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Výsledky nejsou součástí této práce.  

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Práce je napsána srozumitelně, pro větší přehlednost a názornost jsou zařazeny citované 

obrázky a studentkou vytvořené tabulky, které dotvářejí přehlednou grafickou úpravu. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Toto téma bakalářské práce je poměrně složité a zahrnuje několik vědních oborů. Studentka 

v minulém roce pracovala podle mých instrukcí, avšak chybělo jí nadšení pro práci, větší 

samostatnost a iniciativa při sepisování tématu. Nyní měla snahu podle předchozích 

připomínek práci pozměnit především ve sporných kapitolách. Avšak práci se mnou již 

nekonzultovala a nedala mi prostor pro kontrolu ani schválení.  

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně       velmi dobře        dobře        nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 

(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: jitka.zurmanova@natur.cuni.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 

adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

