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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 je shrnout dosavadní poznatky o vlivu fetálního mikrochimérismu (FMC) 
na výskyt karcinomu prsu u matek.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce není příliš přehledně členěna. Po velmi stručném úvodu následuje samotná 
literární rešerše, jejíž struktura je relativně nepřehledná. Diskuze a závěr jsou 
spojeny v jedné kapitole, která je zpracována velmi dobře. Práce obsahuje jednu 
přílohu (Tabulka) a seznam použité literatury. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce cituje 64 publikací z nichž řadu tvoří přehledové články, aniž by to bylo v textu 
jakkoliv zmíněno.  
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na uchazeče o bakalářský 
titul. Jazykově je na dobré úrovni, neobsahuje žádnou obrazovou dokumentaci. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Struktura práce příliš dobře nepostihuje studovanou problematiku. Značná část 
práce je věnována dosti podrobnému popisu metodik používaných k detekci FMC, 
ačkoliv tyto techniky nijak nesouvisí s vytyčeným cílem. Naopak problematika 
samotného karcinomu prsu je v práci diskutována jen zcela okrajově (1 odstavec). 
Z textu není patrné, jaké jsou typy karcinomu prsu a jak se může lišit jejich výskyt 
s ohledem na FMC. Autorka se zaměřuje pouze na publikace popisující korelaci 
mezi FMC a karcinomem prsu a opomíjí další faktory, které mohou rozvoj karcinomu 
prsu ovlivnit (například hormonální a imunologické změny v průběhu těhotenství, 
diferenciaci buněk mléčné žlázy při kojení, rodinnou anamnézu a životosprávu). 
Kapitola „3.1.1. PCR“, která zcela detailně popisuje techniku PCR je takřka 
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