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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Polehlová Jméno: Martina Osobní číslo: 478104
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant

Název práce: Genová exprese IL 10 v neutrofilech pupečníkové krve dětí zdravých a alergických
matek

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

28

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

7

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

32

5. Celkový počet bodů 79

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 1. Je možné, že nejednotnost alergií matek ovlivnila čistotu izolovaných populací neutrofilů?

2. 2. Jaká byla použitá populace neutrofilů (CD15) pro izolaci RNA? (není příliš jasné viz tab.6)

3. 3. Proč jste použila jako house-keeping gen (referenční) gen ACTB ?
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce je zdařilá a studentka dodržela zadané cíle, přestože se výsledky ukázaly jako negativní vzhledem
k vyslovené hypotéze.
Zpracování dat je obvyklého rozsahu pouze umístění výsledků a tabulek je poněkud chaotické a na přehledu nepřidá
ani mix různých fontů písma v nadpisech kapitol a podkapitol.
V kapitole Metodika je až příliš podrobně opsán obecně známý a obvyklý postup u použitých metod, ale k metodám
jako takovým není co vytknout. Metody jsou podrobně vysvětleny a detailně popsány jak v teoretickém úvodu, tak
ve výsledcích.
Diskuze je rozsáhlá, ale složená z mnoha odstavců citovaných prací a tím pak zanikají komentáře ke skutečně
naměřeným výsledkům, místy se studentka opakuje viz Diskuze odstavec 2:
“Výsledky naznačují, že hodnoty genové exprese IL-10 v neutrofilech nebudou
tím nejvhodnějším znakem pro možnou predikci nižší schopnosti
novorozeneckého organismu ustanovit toleranci na alergeny u dětí alergických
matek ani u dětí matek zdravých. Proto nemůžeme expresi IL-10 v celé populaci
neutrofilů použít jako predikci vzniku alergického onemocnění.“
Práci doporučuji k obhajobě.
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