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Minoritní formy spinální svalové atrofie 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce je shromáždit recentní informace o minoritních formách spinální svalové 
atrofie, analyzovat jejich podobnosti a rozdílnosti a uvážit možnosti jejich typologie, 
zejména konfrontovat klasickou klinickou klasifikaci s novou typologií podloženou 
fyziologicky. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce o rozsahu 38 číslovaných stran je členěna do pěti základních kapitol 
doplněných o seznam zkratek, seznam použité literatury a obsah. Kapitoly na sebe 
logicky navazují. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje 57 publikací a 26 internetových zdrojů. Použité údaje jsou relevantní a 
jsou citovány korektním způsobem. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní experimentální výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je přiměřená. Text neobsahuje významné chyby, stylistická 
úroveň není příliš dobrá. Vhodně jej doplňují obrázky a autorčino vlastní schéma. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Práce je kvalitní literární rešerší zvolené problematiky, která splňuje vytčený cíl. 
Jako významnější nedostatek lze vnímat poněkud méně zdařilou syntetickou část 
práce (ve srovnání s analytickou), která by byla bývala mohla být pojata důkladněji, 
obsáhleji, či invenčněji. 
Přesto se domnívám, že autorka dostatečně prokázala schopnost pracovat s 
odborným textem, zorientovat se v určité problematice a aktivně zpracovat a uvést 
do souvislostí získané informace. Proto doporučuji přijetí práce k obhajobě, přičemž 
ji navrhuji ohodnotit stupněm „velmi dobře“. 
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
--- 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 

 
 


