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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

MUDr. Ondřej Fiala 

Datum: 

3. 9. 2014 

Autor: 

Dominika Vachútová 

Název práce: 

Patogenéza Huntingtonovej choroby v periférnych tkanivách 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem práce je literární rešerše zaměřená na projevy Huntingtonovy nemoci v periferních 

tkáních pacientů a experimentálních zvířat.  

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna dle požadavků kladených na bakalářskou práci (abstrakt - seznam 

použitých zkratek - obsah - úvod - vlastní literární rešerše - závěr - reference).    

 

 

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

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

 

Autorka použila relevantní literární zdroje v dostatečném rozsahu. Literatura je v práci 

citována správně jak po stránce formální, tak obsahové. 

 

 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

 

 

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

 

Formální úroveň práce je velmi dobrá. Autorka dodržela všechny formální podmínky 

bakalářské práce (délka textu, počet znaků v abstraktu atd.). Jedinou malou nepřesností je 
uvedení pouze čtyř klíčových slov namísto předepsaných 5 - 10. Práce obsahuje 9 obrázků, 5 

grafů a 61 citací. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce představuje ucelený přehled relevantních literárních údajů o projevech Huntingtonovy 

nemoci v periferních tkáních. Autorka prokázala schopnost pracovat se zahraniční vědeckou 

literaturou, vyhledávat a třídit informace, formálně správně zpracovat literární rešerši. 

Předložený text splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Drobným nedostatkem je 

absence detailnější diskuze, která by kriticky hodnotila výsledky prezentovaných studií, limity 

zvířecích modelů, možné budoucí výzkumné přístupy apod.  
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

I. připomínky: 

 

     1) V úvodu práce je přehledně pojednáno o struktuře a funkci huntingtinu. Bylo by vhodné 

doplnit rovněž odstavec o molekulární patogenezi a mechanismech tkáňového poškození, 

které mutovaný huntingtin vyvolává (např. agregace a tvorba inklusí, interakce s kaspázami, 

indukce apoptózy apod.). 

 

    2)Při popisu klinických projevů Huntingtonovy nemoci jsou v textu jisté nepřesnosti. 

Autorka ne zcela přesně definuje základní příznak onemocnění - choreu. Nelze užít spojení 

„chorea s charakteristickými mimovoľnými pohybmi“ (str. 12, řádek 17), neboť chorea je 

sama o sobě mimovolní dyskineze, definovaná jako krátký, rychlý a nepravidelný pohyb, 

obvykle kroutivého rázu. Rovněž výrok „a môže sa rozvíjať demencia“ (str. 12, řádek 16) 

neodráží příliš věrně klinickou realitu, ve které mají projevy demence dříve či později 

prakticky všichni nemocní.    

 

II. otázky: 

 

     1) Autorka v závěru zmiňuje prasečí model Huntingtonovy nemoci. Jsou u tohoto modelu 

rovněž pozorovány známky poškození periferních tkání? Liší se v něčem tyto změny oproti 

ostatním animálním modelům a projevům u pacientů?  

 

     2) S jakými dalšími zvířecími modely (kromě myší) se autorka při studiu problematiky 

setkala? 

 

     3) Existují kromě animálních modelů jiné přístupy, které lze využít při studiu manifestace 

Huntingtonovy nemoci v periferních tkáních? Jaké jsou jejich přednosti a nedostatky?   

 

     4) V závěru práce autorka poukazuje na skutečnost, že tkáňové změny v preklinickém 

stádiu Huntingtonovy nemoci by bylo možné využít v časné diagnostice. Které tkáňové změny 

z hlediska preklinické diagnostiky považuje autorka za nejsignifikantnější a jaké diagnostické 

metody by volila?      

 

 

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

