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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Bakalářská práce se zabývá problematikou CMV infekce. 
Předkládaná rešerše je velice komplexně pojata a zahrnuje jak popis viru, jeho taxonomické 
zařazení, životní cyklus, tak podrobný popis průběhu infekce. V metodické části autorka 
popisuje vyšetřovací metody s důrazem na přímou diagnostiku pomocí RT-PCR. Nakonec 
vyjmenovává možnosti virostatické terapie. 
 
Dotazy a připomínky: 1. Přestože je práce velice hezky stylisticky napsaná, lze vypozorovat 
odlišnost slohového stylu v závislosti na původu literatury. S tím souvisí i redundance 
některých informací, např. to, že cituji: "infekce ovlivňuje mortalitu a morbiditu 
imunosuprimovaných pacientů" se opakoveně dozvíme na stranách 17, 19, 22 a 27. 
2. Doporučuji používání pevné mezery před předložkami na konci řádků. 
3. Zamyslete se nad lepším umístěním kapitoly 9. "Izolace nukleových kyselin" tak, aby to 
lépe odráželo logiku textu. Závěrem: bakalářská práce je velmi pečlivě vypracována. Oceňuji 
množství použité literatury, především pak vysoké zastoupení té cizojazyčné. Věřím, že 
autorka bude ve studiu pokračovat a zúročí teoretickou přípravu v magisterském studiu. 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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