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Název práce: Role BK polyomaviru v lidských nádorech  
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce bylo shrnout dosavadní poznatky o roli BKPyV v lidských 
nádorech. BK polyomavirus byl společně s JCPyV podle WHO organizace zařazen 
v roce 2014 do kategorie 2B, tzv. „možných“ karcinogenů vzhledem k onkogennímu 
potenciálu, který je dán schopností časného proteinu T antigenu (Tag) vázat a 
inaktivovat tumor supresorové proteiny pRb a p53 a schopností viru in vitro v 
experimentálních zvířecích modelech nebo buněčných kultur indukovat nádory, 
respektive transformaci buněk.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna klasicky, tj. obsahuje abstrakt (český a anglický), klíčová slova (v 
češtině a angličtině), úvod, vlastní text rozdělený do 4 hlavních kapitol, závěr a 
seznam použité literatury. Na začátku práce nechybí obsah a seznam zkratek.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce obsahuje dostatečné množství literárních zdrojů (8 stránek citací plus odkazy 
internetových zdrojů), všechny zdroje jsou relevantní.  
 
 

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): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Studentka vypracovala práci pečlivě, samostatně, během psaní vzala v potaz 
všechny připomínky a zapracovala je do textu. Ve své práci se zaměřila na 
současnou míru poznání karcinogeneze BKPyV v experimentálních modelech a 
v lidských nádorech, především karcinomu močového měchýře a prostaty. Velmi 
dobře se zhostila nelehkého úkolu popsat příčinnou souvislost mezi virovou infekcí a 
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vznikem nádorů a na závěr zhodnotila, jaké podmínky kauzality BKPyV splňuje a 
které jsou zatím nedostatečně prozkoumané nebo nejasné.  
  Cíle bakalářské práce byly splněny, a proto bakalářskou práci doporučuji k 
obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 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 (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 
 

 


