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Posudek na bakalářskou práci
Jméno posuzovatete: RNDr. Nataša Sebková

škoIiteIský posudek

ffi oponentský posudek

Datum: 7.9.2006

Autor: Denisa Do|ečková
Název práce:
Fetá|ní mikrochimérismus
Práce obsahuie v|astní výs|edk
pracovni hypotéza...)
cile
rešeršelna zadané léma, vyh|edání a utřídění informací o
čii;Á
fetá|nim mikrochimérismu a jeho projevech'

Práce ie |iterární rešerší.
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Struktura (č|enění)práce:
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ár stranách, je rozdě|ena
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úÝod, literární rešerši, záxěr a

citovaňou Iiteraturu.
Součástí|iterárního přehledu je:
.n-"or.t"'istika fetáíí.r'uunek'angaŽovaných ve vzniku p|a!nirro1it<1o'!tri.mérismu;
p|odu;
ořehled re|evantních mechanismů nasto|eni imuno|ogické to|erance vůči
mikrochimérismem.
autoimunitní onemocnění v souvis|osti s fetá|ním

jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešeřši re|evantní údaje z|iterárnich zdrojů?
PouŽité iiterární zdroje jsou. dostatečné.
prokáza|a
PouŽité |iterárni za,o1ev rešeršijsou relevantní, správně citované, autorka
dobrou orientaci při práci s databázemi

J;

téma adekvátně diskutovány?
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sarnotná rešeršeneŽ v|astní hodnocení
př*d't"uuna
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text u

problematikY.

tace, grafika, text' 1azyková úroveň):
je doplněna pěti obrázky,.které
Formální stránka pr.áce je na dobré úrovni. Práce
vhodně dop|ňují text'
P;;iřnvňi'áiiJni o'nova, která je dů|eŽitá pro orientaci čtenáře.
Jazyková úroveň je výborná.

něnG'llů pťace a celkové holnpggn!
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Literární rešeršeautorky je v sou|adu S cí|y bakalářské práce. Autorce se podařilo
shrnout základní informace o fetá|ním míkrochimérismu'RešeršemůŽe být dobým
uceleným zdrojem informaci pro zájéňce o tuto problematiku.

otázky a připomínky oponenta:
Bez připomínek

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástízýére;nenlictr

iborně D

Velmi dobře
Podpis školiteIe/oponenta:

D ooure I

nevyhově|(a)

Instrukce pro vyp|nění:

.

.
.

Prosíme oponenty i Školite|e o co ne.1stručnějšía nejvýstiŽnějŠíkomentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubriky jsou povinnoú součástí posudku.

V přÍpadě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metodv a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce diplomové.
Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur.cuni,cz (pro Účely
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako souČást protokolu o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha 2.

