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Invence autora/ky byla průměrná.
Iniciativa autora/ky byla průměrná.
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Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.
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Sepsání této bakalářské práce (BP) neprobíhalo úplně lehce. Sepisování BP započalo již ve
školním roce 2013/2014 pod názvem "Antagonisté receptorů konečných produktů pokročilé
glykace v prevenci Alzheimerovy choroby". Studentka v témže roce zanechala studia a
opětovně se přihlásila k vypracování BP na katedře farmaceutické botaniky a ekologie ve
školním roce 2015/2016. Začátkem roku 2016 bylo téma BP změněno po vzájemné domluvě s
jejím školitelem na "Konečné produkty pokročilé glykace a jejich receptor (RAGE) u
Alzheimerovy choroby". Tato změná názvu BP byla nezbytná, neboť se ukázalo, že původní
zadání nebylo úplně optimální k sepsání rešeršní kvalifikáční práce díky nedostatku literárních
zdrojů - jednalo se o vysoce specifické téma s dosud malým počtem publikovaných prací.
Oceňuji, že se studentka poprala s tématem, které bylo původně určeno pro diplomovou práci.
Celkové hodnocení: velmi dobře, k obhajobě: doporučuji
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