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Posudek na bakalářskou práci
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Autor: Dostálová Pavla

Název práce: Vliv estrogenů na kapacitaci a akrosomální reakci savčích spemií.
Bď Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

| Práce obsahuje navíc i vlastni výsledky.
Cíle práce (předmět pešerše, pracovní hypotéza...)
Předmět rešerše je uveden v abstraktu a dále rozpracován v textu. Autorka si klade
za cíl své bakalářské práce shmout dosavadní poznatky vlivu estrogenů na
kapacitaci a akrosomální reakci savčích spermií.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna dle doporučení na abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová
slova, úvod, literární přehled, závěr, seznam zkratek a použité literatury. Vlastní
literární přehled je dělen na 3 tématické kapitoly, kde autorka logicky rozebírá
kapacitaci, akrosomální reakci, estrogeny a homonální disruptory.

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

Citovaná literatura je rozsáhlá a reentní. Její výběr odpovídá zaměření práce.

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

Zvolené téma je diskutována v průběhu lfterámí části, a to na základě literatury,
která poskytuje komplexní pohled na studovanou problematiku. Souhrnné
zhodnocení přístupu k problematice „vlivu estrogenů na kapacitaci a akrosomální
reakci savčích spermií" je shmuto v kapitole ,Závěr, kde je rovněž vhodně
diskutováno.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální stránka práce je kvalitní. Obrázky a grafika práce jsou na velmi dobré
úrovni a doplňují vhodně text.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíl autorky dané bakalářské práce nastínft vliv estrogenů na kapacftaci a
akrosomální reakci savčích spemií byl splněn. Kapftola literámí přehled byla
kvalitně zpracována a seznamuje čtenáře se základní problematikou daného oboru.

Kapitola závěr poté jasně shmuje zpracované téma.
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lnstrukce pro vyplnění:
•
Prosíme oponenty i školftele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům (dodTžujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.

Pň posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací viz httD://natur.cuni.cz/bioloaie/files/Bzk-Dravidla-11 -12-2007. doc

Posudek, prosím, zašlete v ek3ktronické podobě na e-maik}vou adresu Duta®natur.cuni.cz,

jako Předmět/Subject uvedte: Posudek bakalářské a dále 1 podepsaný výtisk na adresu:
RNDr. František Půta,CSc., Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7t 128 44 Praha 2.

(ELektronická veize bude zveřejněna s předstihem na intemetu, tištěná posbuží jako součást
protokolu o obhajobě)

