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Recidivujícíafty

Práce ie literární rešerší.
cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza'..)
I

Předm:ětem rešeršeje shrnutí o nejčastějšímonemocněňí s|iznic dutiny ústní
, kterým jsou recidivující afty
Struktura (č|enění) práce:
Práce je členěna do kapito|. V úvodu práce ke krátce popsána prob|ematika vzniku a
vývoje onemocnění. K|inický obraz a klasifikace recidivujícíchaft je popsána v da|ší
kapito|e,dop|něné obrázky' Epidemio|ogické ná|ezy jsou uvedeny V přeh|edné
tabu|ce zdatv roce 2000 a2004' Z přeh|edně zpracovaných etiologických faktorů
vyp|ývá' Že recidivujícíafty jsou onemocněním mu|tifaktoriá|ním a je , vzh|edem
k jejich výskytu, dů|eŽitépřispět k hlubšímupoznání etio|ogických faktorů. V 6.
kapito|e autorka krátce uvádí stručný přeh|ed moŽnosti léčbyrecidivujícíchaft.
Diskutována je otázka prob|émů, spojených se studiem onemocnění, existence
ve|mi ma|ého mnoŽství informací, o které lze výzkum opřít. Zhypotéz, které se zdají
pravdivé a které v rámci dip|omové práce budou dá|e rozvíjeny je na prvním místě
studium genetické predispozice (HLA antigenů, polymorfismu V genech pro cytokiny
v porovnání s jejich tvorbou in vitro, otázka HSP a po|ymofismu meta|oproteináz ).

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerširelevantní údaje z |iterárních zdrojů?

Literární zdroje i údaje z nich čerpanéjsou relevantnÍ.

Jsou získanév|astní výs|edky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Zvotené téma je adekvátně diskutovnáno

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce je psána hezkou češtinou,její formální úroveň včetně obrazové
dokumentace a grafické úpravy textu povaŽuji za výbornou .
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Splnění cílůpráce a ce|kové hodnocení:
Bakalářská práce by|a pojata jako literární přehted poznatků o nejěastějším
onemocnění ústnísliznice - recidivujících aft. PřestoŽe choroba postihuje 20.
20% populace a dalo by se očekávat, Že studiu patogeneze onemocnění bude
věnována pozornost , opak je pravdou. otázkám patogeneze recidivujících aft
není věnována pozornost na mezinárodních a světových setkáních s|izniěních
imunologů. Práce Evy Štroblovézasahuje do oblastislizničníimunity, které
je věnována l!!a!á pozornost a proto ji považuji za ve|ice důležitou'
otázky a připomínky oponenta:

NáVrh hodnoceni Školite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

E

výborně
Podpišškohte{e/oponenta:

I

nstrukce pro vyp|něn

.

.
.

,

í:

Prosíme oponenty i školite|e o co nejstručnějŠía nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah)' tučně vyznaČené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
V případě práce za|oŽené na v|astních výsledcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výsledků, obdobně jako u práce dip|omové.
Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur'cuni.cz (pro úče|y
zveřejnění na internetu)' a dále podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá)' Viničná 7,12B 44 Praha2,

