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Posudek na bakalářskou práci

Ll školite|ský posudek Jméno posuzovate|e:
MUDr' Renata Peterková Csc.
Datum:
2.5.2006

Autor:
Michae|a Rothová
Název práce:
Pro|iferace a migrace buněk v zubním vývoji

|-] Práce je |iterární rešerší.
Gíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...):

Cí|em této práce by|o vypracovat |iterární rešerš na téma buněčná proliferace a

migrace v zubním vývoji a h|avní mo|ekulární faktory jejich regulace.

Struktura (č|enění) práce:

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

Jsou získané vlastnívýs|edky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?

Formá|níÚroveňpráce(obrazovádokumentace,grafika@

Splnění cí|ů práce a celkové hodnocení: Cí|em práce by|o provést literární

rešerš na téma buněčná pro|iferace a migrace v zubním vývoji a jejich mo|ekulární

regu|ace. Tato rešerš přinesL informace , z nichŽbudeme vycházet při p|ánování

dip|omové práce. Ukáza|o se, Že odborná |iteratura přináší mnoŽství údajů o

morfogenetických a mo|eku|árních mechanizmech, které se up|atňují během

pozdějších fází zubního r4ývoje (od vzniku zubního pohárku až po terminální

cytodiferenciaci). Mnohem méně je známo o těchto mechanizm.b, 
^ 

zejména pak o

Ú|oze pro|iferace a migrace, během časného stádia odontogeneze. Tématem

I t\./



/

dip|omové práce proto bude ú|oha buněčné pro|iferace a migrace při vzniku zubního

pupene v časné odontogenezi. Práce přinese výs|edky vyuŽite|né při vývoji

tech nolog ie,,tooth regeneration".

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|itele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
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Podpis školite|e/oponenta:

Peterková

lnstrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tuěně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. V případě práce za|oŽené na vlastních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracovánívýs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
o Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Účely

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku fiako součást protoko|u o obhajobě) na
.sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng' Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.


