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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Pavel Doležal, Ph.D. 
Datum: 
28.5. 2019 

Autor: Vendula Horáčková 
 
Název práce: 
Inducibilní expresní systémy a jejich využití ve studiu parazitických organismů. 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce usilovala o přehled systémů umožňujících indukovatelnou expresi proteinů 
v experimentálních systémech. Kromě dobře prostudovaných a původních 
bakteriálních i eukaryotických modelů bylo záměrem předvést současný stav využití 
těchto systémů u parazitických organismů. 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je logicky členěna podle jednotlivých systémů s uvedenými aplikacemi a 
nevýhodami. Závěr obsahuje užitečný přehled inducibilních systémů u parazitických 
prvoků.  
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka využila velké množství původních pramenů a několik přehledových článků. 
 
 
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): 
 
Práce je na výborné formální úrovni, bez překlepů a gramatických chyb. Součástí 
jsou i vlastní přehledné obrázky. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Vendy pracovala naprosto samostatně, a to jak při hledání literárních zdrojů, tak 
během vlastního psaní. Jedinou rolí školitele bylo navrhnout odstranění jedné 
kapitoly, která již byla nad rozsah práce. Vendy prokázala kritickou práci 
s literaturou, i přes znalost probíraných mechanismů nesklouzávala k přílišným 
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detailům. Práce si tak udržela vysokou kvalitu/čtivost i přes velké množství 
informací. Na základě kvality práce by bylo vhodné publikovat její anglickou verzi 
jako přehledový článek v některém z parazitologických časopisů.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

� Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

� Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf, zejména části „Pojetí 
a rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

� Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu MS WORD v elektronické podobě do 27. 5. 2019 
na e-maily kulikova@natur.cuni.cz a mikes@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve 
studentském informačním systému), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) nejpozději v den obhajoby 31. 5. 2019 osobně, anebo do téhož data na adresu: 
RNDr. Helena Kulíková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 

 


