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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce si klade za cíl popsat typy svalové atrofie v kontextu fyziologických projevů a 
genetického pozadí. 
 

Struktura (členění) práce: 
Standardní, kromě abstraktu a klíčových slov v českém a anglickém jazyce práce 
obsahuje 5 kapitol včetně úvodu a závěru. Práce je doplněna seznamem zkratek a 
seznamem literatury. Text je doplněn 7 obrázky a 3 tabulkami. 
 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Požito je cca 55 literárních pramenů typu odborný časopis/kniha, a 26 internetových 
odkazů OMIM. Uvedené zdroje jsou relevantní, nejstarší práce z r. 1978, nejnovější 
jsou z r. 2013. Citování v textu je nestandardní, v seznamu literatury bez zjevných 
nedostatků. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
- 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Jazykový projev autorky je celkově nevyzrálý, působí místy až naivním dojmem a 
pro odborný text, jakým bakalářská práce bezesporu má být, je nepatřičný.  
 
Syntax: Věta začíná spojkou, neobsahuje přísudek, čárky ve větách jsou používány 
chybně, … 
Gramatika: Překlepy, psaní řadových číslovek, chybné skloňování podstatných 
jmen, … 
Nevhodné překlady a použití výrazů, nevhodné formulace: 
„… (onemocnění) se nachází na dlouhém raménku chromozomu 5 (5q13.2) …“ (str. 
4 a jinde) → mutace a onemocnění není totéž!  
„První dorsal interosseus  a  hypothenar skupiny svalů ruky vykazovaly známky 
mírného oslabení.“ (str. 9) 
motorová jednotka namísto motorická atd. 
 
Pozitivně lze hodnotit snahu autorky usnadnit orientaci v textu zařazením 3 tabulek a 
podpořit deskriptivní část práce doplněním textu o obrazovou dokumentaci vztahující 
se zejména ke klinickým projevům popisovaných onemocnění. Hodnotným 
výstupem práce je schéma (obr. 7). 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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Nejsem si jista, zda práce naplnila cíle, které si předsevzala. Přestože jejím tématem 
jsou MINORITNÍ formy spinální atrofie, v textu není tento pojem, a tím pádem 
předmět studia, nikterak vymezen. Jazyková úroveň práce navíc znemožňuje 
plnohodnotně vytěžit informační potenciál práce. Ta působí dojmem telefonního 
seznamu a někdy málo, jindy více podrobného popisu různých typů spinálních 
svalových atrofií klasifikovaných dle standardní typologie do 4 skupin. Práce začíná 
být zajímavá až v páté, poslední kapitole, která je přidanou hodnotou k telefonnímu 
seznamu. Zde se dozvídáme o několika možných úhlech pohledu na toto 
onemocnění a na tomto místě dochází k určitému propojení do té doby poskytnutých 
informací. Skutečný záměr školitele a smysl práce však přesto nejsou z textu zcela 
jasné. 
 
Doporučuji, aby byla předkládaná práce připuštěna k obhajobě. Pokud se v průběhu 
obhajoby nevyskytnou stejné koncepční či obsahové nedostatky jako v textu práce, 
navrhuji hodnotit práci stupněm dobře. V opačném případě doporučuji práci 
klasifikovat stupněm nevyhověla. 
 

Otázky oponenta: 

 V úvodu v 1. odstavci je uvedeno, že nejčastější příčinou SMA je mutace 
v genech SMN, ale že tímto typem SMA se bude autorka zabývat jen okrajově. 
Proč? Není vysvětleno. Do které ze čtyř vzápětí uvedených a na 23 stranách 
probíraných skupin SMA tyto patří? 

 Obr. 4C (str. 15) ukazuje výraznou expresi genu GARS v kosterním svalu a 
slinivce, nikoliv v mozku a míše…? 

 V kapitole 4 na str. 24 uvádíte, že v případě Kennedyho nemoci se jedná o X-
vázanou formu SMA, kterou trpí převážně muži zatímco ženy jsou většinou 
asymptomatické přenašečky (v případě heterozygotní sestavy) či se u nich 
onemocnění projevuje jen s mírnými příznaky (u recesivních homozygotů). Proč 
Kennedyho nemocí trpí převážně muži? Jak byste vysvětlila skutečnost, že 
recesivní homozygoti-ženy mívají příznaky pouze mírné? 

Připomínky oponenta: 

 Zkratky názvů genů se u člověka uvádějí kurzívou, proteinů nikoliv.  
 

Návrh hodnocení: 
 

 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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf. 
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě nejpozději do 7. 9.  2016  na adresu 

petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 
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