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Posudek na bakalářskou prácj
EZ] školitelský posudek

E oponentský posudek

Jméno posuzovatele:

doc. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Datum:
2.5.2008

Autor:

Matej Buzgo
Název práce:
Úloha alfa granúl z trombocytov pri diferenciácii mezenchymálnych kmeňových
buniek

EE Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cílem předkládané bakalářské práce byla rešerše na téma „Úloha alfa granúl
z trombocytov pri diferenciácii mezenchymálnych kmeňových buniek". Cíle práce
byly velmi dobře splněny; poznatky budou dále využity v diplomové práci.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna do 6 kapitol (Úvod, Trombocyty, Mesenchymální kmenové buňky,
Diferenciace mesenchymálních kmenových buněk, Aplikace koncentrátů krevních
destiček a mesenchymálních kmenových buněk, Závěr), obsahuje seznam použité
literatury a slovenský i anglický abstrakt. Zvolené členění plně odpovídá
požac!avki:im, zadání i cí!ům baka!ářské práce.

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

Literární zdroje jsou zcela postačující, práce obsahuje 94 referencí. Literatura j.e
citovaná odpovídajícím způsobem. Autor použil relevantní údaje.

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):

Formální úroveň celé práce je vysoká, obrazová dokumentace je dobře zpracovaná
a zdroje obrázků řádně citované. Text i jazykové zpracování slovenských kapitol
jsou na dobré úrovni. Drobné stylistické nedostatky jsou v anglicky psaném textu
(abstrakt).

Splnění cilů práce a celkové hodnocení:
Student dle mého názoru splnil vytyčené cíle. Při přípravě obsahové části práce
postupoval zcela samostatně, a to při vyhledávání, třídění i zpracování informací. Po
napsání práce konzultoval svůj text, který na základě připomínek samostatně
korjgoval. V průběhu přípravy bakalářské práce se jevilo jako nejobtížnější zvládnutí
formální stránky psaní vědeckého textu, dále pak komplexní zhodnocení přínosu
uvedených informací. 1 tyto aspekty však po konzultacích student dobře zvládl.
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'nstr.Ukceprpor:í#ep':::ínenty,škohte/e`íconejstručnějš/nejvýstižnějšíkomentářekJednotm
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací vizb_tt_p_://natur.cuni.cz/bioloaie/files/Bzk-pravidla-11-12-2007.doc_

Posudek, prosím, zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu outa@.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 7, 128 44 Praha 2.

(Elektronická verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako součást
protokolu o obhajobě)

