
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: RNDr. Martina Saláková, 
Ph.D 
 

Datum: 29.5.2019 
 

Autor:  Alžbeta Bučková 
 

Název práce: 
Experimentálne modelové systémy na štúdium malých DNA vírusov 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
 Cílem této bakalářské práce byl popis modelových systémů studia životních cyklů 
papilomavirů a polyomavirů, se zaměřením na nádorový velmi rizikový typ lidského 
papilomaviru (HPV) 16 a polyomaviru karcinomu Merkelových buněk (MCPyV), 
využití jednotlivých systémů a jejich výhody a nevýhody. 
 

 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna klasicky, tj. obsahuje abstrakt (český a anglický), klíčová slova (v 
češtině a angličtině), úvod, vlastní text rozdělený do 3 hlavních kapitol, první kapitola 
obsahuje základní charakteristiku HPV16 a MCPyV, následují 2 kapitoly s řadou 
podkapitol popisující in vitro a in vivo modely pro studium daných virů, 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), všechny 
zdroje jsou relevantní. Ne úplně šťastné je označení sekundárních citací přímo 
v textu práce. 
 
 

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 celkem dobrá. 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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Autorka bakalářské práce si ze skupiny malých DNA virů vybrala zástupce 
papilomavirů a zástupce polyomavirů, které jsou asociovány s lidskými nádory a 
které jsou si svými biologickými vlastnostmi podobné. I přes intenzivní studium, stále 
ještě existují neznámá místa v životním cyklu a karcinogenezi spojené 
s dlouhodobou perzistencí obou virů. Autorka pracovala pečlivě a samostatně, a 
během psaní bakalářské práce prostudovala velké množství literatury týkající se 
nejenom samotných virů, ale i jednotlivých modelů obecně.  
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. 

 
 

 


