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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Vít Zlonický 
s názvem: Působení radioprotektorů na buněčné úrovni

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

15 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 12 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

4 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

25 

5. Celkový počet bodů 56 

Návrh otázek k obhajobě

1. Mohl byste vyjmenovat radioprotektory rostlinného původu a rostliny, ze kterých se ziskávají?

2. Mohl byste vysvětlit, jak se radioprotektory podílejí na "vychytávání volných radikálů"?

3. Proč jste se v praktické části zaměřil na lymfocyty?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ ❏ X ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Bakalářská práce Víta Zlonického prakticky neobsahuje gramatické chyby. V teoretické části se věnuje
ionizujícímu záření a jeho typům, účinkům ionizujícího záření na subcelulární, buněčné úrovni a úrovni
celého organismu. Nedílnou součástí práce je stručný popis ochrany organismu proti ionizujícímu záření a
informace o radioprotektorech, které by zasloužily vzhledem k tématu práce podrobnější popis.
Za cíl práce si autor stanovil vypracovat přehled problematiky radioprotektivních látek za posledních deset
let, porovnání jednotlivých radioprotektorů a popsat jejich působení na buněčné úrovni. Pro vyhledání
článků student použil vědeckou databázi PubMed. Pro zúžení a zpracovatelnost článků student použil dotaz
„radioprotector lymphocyte“. Kladně hodnotím práci studenta se zahraniční vědeckou literaturou, která je
pro nezkušeného studenta bakalářského studia docela těžká. Vzhledem k typu bakalářské práce je kapitola
Metodika popsána jedním odstavcem, nezkušeným studentem nemohla být rozepsána na více stránek,
nicméně by se tady hodily fotografie vzhledu databáze nebo podrobného postupu při vyhledávání publikací.
Výsledkům práce je autorem věnováno 8 stránek textu  bez obrázků a tabulek, což považuji za dostatečné.
Základní tabulky byly autorem přemístěny do kapitoly Vlastní přílohy, kde lze spatřit rozsah práce, kterou
student samostatně provedl. V kapitole Diskuze se student Vít Zlonický snaží zhodnotit výsledky své práce
a krátce popisuje svůj názor.
Autor práce pracoval samostatně s minimálním počtem konzultací, což nepřispělo ke správné formální
úpravě bakalářské práce.

Vzhledem k samostatnosti studenta a schopnosti zpracovat zahraniční vědeckou literaturu navrhuji známku
E.     
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