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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout poznatky týkající se evolučních, vývojových a 
diferenciačních aspektů buněk neurální lišty, jak v rámci pre-migratorní, tak post-
migratorní fáze.  
 
 

Struktura (členění) práce:  
Práce je členěna standardním způsobem. Po velmi zdařilém historickém úvodu 
autorka přistoupila k analýze buněk neurální lišty z pohledu jejich evolučního 
původu, ontogenetického vývoje a diferenciačního potenciálu. Závěr byl věnován 
porovnání buněk neurální lišty s nádorovými buňkami včetně celkového shrnutí 
studované problematiky.  
 
 

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 dostatečné, relevantní a v bakalářské práci jsou správně 
citovány. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Bakalářská práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Formální úroveň práce je na velmi vysoké úrovni, jak z pohledu jazykového, tak 
z pohledu vhodně zvolené obrazové dokumentace. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Bakalářská práce je dle mého názoru velmi zdařilá a stejně jako v případě mý dalších 
dvou studentů je z ní cítit upřímný zájem o zadané téma. Aneta Wróblová jasně 
prokázala schopnost pracovat s vědeckou literaturou a zasazovat získané poznatky 
do kontextu. Text je čtivý a dobře strukturovaný. Velmi kladně hodnotím skvěle 
připravenou obrazovou dokumentaci, která je celá přeložená do češtiny a vhodně 
doplňuje text práce. Bakalářská práce je podle mého názoru skvělým zdrojem 
informací o buňkách neurální lišty na úrovni kvalitního review.   
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 

 


