
Strana 1

Posudek na bakalářskou práci

školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele:  
Mgr. Iva Němečková

Datum:
04. 09. 2015

Autor: Jana Bohatá

Název práce: Spinální svalová atrofie

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Autorka si kladla za cíl shrnutí poznatků o spinální svalové atrofii se zaměřením se 
na souvislost mezi genotypem a fenotypem jednotlivých typů tohoto onemocnění.
Dotýká se také problematiky diagnostiky a možností terapie pacientů se spinální 
svalovou atrofií. 

Struktura (členění) práce:

Práce o rozsahu 33 stran je logicky členěna do šesti kapitol. Po úvodu do 
problematiky navazuje vysvětlení podstaty svalové muskulární atrofie a dále 
rozdělení a popis jednotlivých typů tohoto onemocnění. Závěrem je zmíněna 
diagnostika a možnosti léčby. Dílčí členění do podkapitol je logické a přehledné. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

V práci je použito přes 80 literárních zdrojů, což je pro práci bakalářského stupně 
plně dostačující. Seznam použité literatury zahrnuje literaturu citovanou primárně i 
sekundárně, stejně tak jako práce recentní i publikace staršího data, přičemž údaje 
z nich použité jsou relevantní. Je patrna snaha autorky o zachování jednotného stylu
citování v textu i v seznamu použité literatury. Avšak ojediněle chybí odkaz na 
publikaci, která je zmíněna v textu (viz str. 5: Cartegni et al. (2006)), nebo se naopak
v seznamu literatury nachází publikace, která není v textu citována (Gavrilov et al. 
1998). V případě Monani et al. 1999 se v seznamu použité literatury nacházejí 
odkazy na dvě publikace s tímto hlavním autorem a datem, v této situaci je vhodné 
publikace v práci odlišit (např. „Monani et al. 1999a“ a „Monani et al. 1999b“). 

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 po formální stránce kvalitní, vhodně doplněna 8 obrázky a jednou tabulkou. 
Je psána přehledně, srozumitelně, zcela bez gramatických chyb a víceméně bez 
překlepů.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka napsala kvalitní literární rešerši, která splňuje vytyčené cíle a přehledně 
shrnuje poznatky o autosomálně recesivní formě spinální svalové atrofie. Práce 
vypovídá o autorčině orientaci v dané problematice a schopnosti pracovat 
s odborným textem. 
Předložená práce splňuje kritéria bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě 
a v případě kvalitně provedené obhajoby navrhuji hodnocení „výborně“.

Otázky a připomínky oponenta:

Drobné připomínky k textu:

V seznamu zkratek chybí zkratka SIP1, avšak v textu je již správně vysvětlena.

Dále zcela chybí vysvětlení zkratek RNA, DNA, CNS a SF2/ASF.

Velmi zřídka se objevují drobné překlepy (např. str. 7: „Mimojiné“; str. 25: „Didonato 
CJ“). 

Otázky autorce:

1) V Abstraktu píšete, že „Spinální svalová atrofie (SMA) je nervosvalové 
onemocnění s autozomálně recesivním typem dědičnosti“, to však platí pro 
formy závislé na genu SMN na 5. chromozomu. Jaké další geny se mohou 
podílet na vzniku SMA? O jaký typ dědičnosti se jedná v těchto případech?

2) Má SMA odlišnou incidenci u mužů a žen? A jak je tomu u bulbo-spinální 
svalové atrofie?

3) V práci také uvádíte, že SMA I. typu je jedno z nejčastějších autozomálně 
recesivních onemocnění vedoucích k smrti novorozenců, mohla byste uvést 
nějaká další?

4) Zmiňujete, že možnosti léčby SMA jsou předmětem zkoumání, byly testovány 
na buněčných liniích či modelových organismech. Jaký je současný stav 
v léčbě pacientů? Byly již některé metody zavedeny i v České Republice? 

5) V jakých metodách či léčivech spočívá symptomatická léčba SMA?

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 http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 6. 9.  2015  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.
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