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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a 

zda a do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

Předložená bakalářská práce je převážně rešeršního charakteru a obsahuje jednu 

kazuistiku. Své cíle si stanovuje autorka hned v úvodní kapitole. Cíle práce byly, dle mého 

názoru, přiměřeně naplněny. Název práce je trochu zavádějící, autorka spíše popisuje vliv 

průběhu nemoci na motoriku pacienta. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Autorka začíná hodně „zeširoka“, obecným popisem nervového systém. Od dvacáté strany 

se již dostáváme k amyotrofické laterální skleróze (ALS), jako k hlavnímu tématu práce. Zde 

postupuje klasicky, přes etiologii a patogenezi, popis klinických forem nemoci, diagnostiku, 

až k léčbě. V závěru je uveden příběh jednoho pacienta s ALS, kde autorka demonstruje 

typické obtíže spojené s touto chorobou. 

Odborné kapitoly jsou zpracovány na úroveň bakalářské práce velmi pěkně. Co mě však 

chybí, tak je větší ponoření do biologické podstaty choroby na buněčné, sub-buněčné, 

biochemické a genetické úrovni. O dědičnosti ALS zde nenajdeme v podstatě nic, přitom 

materiálu je obrovské množství (viz http://omim.org/entry/105400). Tímto směrem by práce 

mohla být ještě podstatně rozšířená. Myslím, že než se snažit „fušovat do řemesla“ lékařům 

nutně povrchním popisem diferenciální diagnostiky a farmakoterapie, tak pro biologa 

bakalářského studia na KBES PedF UK by bylo zajímavější si vybrat například nějaký 

biochemický mechanismus s nemocí spojený a zaměřit se na něj. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální úprava práce je standardní. Občas se někde objevují překlepy, chybná sazba, 

v zásadě ale s formální úpravou nemám problém. Autorka cituje 23 zdrojů, což není na 

rešeršní práci moc. Musím jí ale pochválit, že alespoň některé články jsou původní 

časopisecké práce z renomovaných zahraničních časopisů. I výběr monografií od českých 

autorů zahrnuje klasiky oboru. Úprava seznamu citací na konci práce je již trochu jiná káva, 

taková ztuchlá. Platí, že téměř co položka, to nějaká stylistická chyba. Navíc jsou mezi 

položky vkládané nějaké další řádky různé výšky…Vždyť tyto seznamy literatury jdou 

vygenerovat automaticky, jednotně, bez rizika lidské chyby pomocí citačních manažerů. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Bakalářskou práci Štěpánky Jankovské považuji za úspěšně obhajitelnou. Autorka 

prokázala, že je schopná zpracovat koherentní vědeckou rešerši dané problematiky. Vytýkané 

chyby bude mít, doufám, na paměti při psaní své budoucí diplomové práce. 
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5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Byly popsány nějaké interpopulační rozdíly ve výskytu ALS? 

 

 

6. KONEČNÉ DOPORUČENÍ: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

Datum: 29. 8. 2017                                                          RNDr. Ing. Edvard Ehler, Ph.D. 


