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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…)
Cíl práce byla podrobná rešerše rozvoje onemocnění Huntingtonovy choroby na úrovni
periferních tkáních.
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky Huntingtonovy
choroby. Zabývá se historii, charakteristikou a zvířecími modely Huntingtonovy
choroby.Další tři kapitoly se pak již soustředí na periferní tkáně: kardiovaskulární systém,
kosterní sval a endokrinní systém.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Literární zdroje v práci jsou dostatečné a jsou správně citovány. Autorka použila v rešerši
relevantí údaje.
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):
Práce je napsána srozumitelně. Obrázky jsou vhodně vybrány a upraveny.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka podrobně prostudovala nejnovější literaturu a popsala rozvoj Huntingtonovy
choroby v periferních tkáních, jak bylo cílem práce. Práci a přístup studentky hodnotím
výborně.
Otázky a připomínky oponenta:
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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.

