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Název práce: 
Vnitrobuněčné restrikční faktory makých virů s DNA genomem 
 

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

Cíl práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) byl  
 
shrnout v nedávné a současné době se objevující  informace o proteinech 
působících v infikovaných buňkách jako restrikční faktory replikace malých 
DNA virů,  jejichž genom vstupuje do jádra (jmenovitě, Viru hepatitidy B, 
parvovirů, polyomavirů a papilomavirů).   
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce  obsahuje abstrakty a seznam zkratek. V krátké  1. kapitole Úvod jsou 
definovány cíle práce. Druhá  kapitola (která je dále členěna)  pojednává  o 
rozpoznání DNA virů v buňkách,  o indukovaných signálních drahách a  
představuje dva prozatím nejvíce studované soubory restrikčních  faktorů 
fugujících u řady virů. Třetí kapitola je členěna  podle jednotlivých virů (či 
čeledí) a uvádí výčty dosud popsaných restrikčních faktorů  namířených proti 
nim. Následují kapitoly  Závěr a Seznam literatury.       
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
ANO 
 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Dle mého názoru  je formální úroveň práce dobrá.  
 
 
 
 



 Strana 2 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Karolina Anderová začala připravovat  bakalářskou práci již ve druhém 
ročníku a přistupovala k ní velmi odpovědně a se zájmem. Shromáždila a 
přečetla velké množství literatury. Začala se připravovat ze široka (což 
vzhledem k porozumění prozatím málo přehledného tématu bylo nutné).  
Její prvotní spis, který vytvořila, měl  (bez seznamu literatury) přes 70 stran.  
Poté rešerš přepracovávala, aby splnila rozsahový limit  (na což jí už 
nezbývalo mnoho času). 
 
Cíle práce byly splněny.  Karolina Anderová ukázala, že je schopna pracovat 
s literaturou  a samostatně ji písemně zpracovávat. Její bakalářská práce  
spolu i s částí rešerše, která nakonec v Bc práci uvedena není, pomůže  jí 
v řešení úkolů diplomové práce (pokud bude přijata do magisterského studia)     
i dalším pracovníkům a studentům našeho týmu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele  
 

 výborně   

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 
 
 

 


