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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

Doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 

Datum:  

20.5.2019 

Autor:     Bc. Kseniia Lavrova 

Název práce: 

Cirkadiánní hodiny v buňkách imunitního systému 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Bakalářská práce shrnuje poznatky o vztahu mezi cirkadiánním a imunitním systémem, se 

zaměřením na cirkadiánní regulaci procesů v makrofázích 

Struktura (členění) práce:  

 

Práce má klasické členění 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Autorka použila původní vědecké práce, které jsou v práci citovány v souladu s pravidly pro 

psaní odborných publikací 

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. Nutno podotknout, že čeština je pro autorku cizí 

jazyk, a i první verze práce byly psány výbornou a srozumitelnou češtinou. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Kseniia si téma práce vybrala sama, sama si vyhledávala literaturu a k posouzení 

odevzdala téměř hotový text. Kromě oprav několika gramatických (nikoliv 

stylistických) chyb a revizi v členění odstavců vznikla práce, kterou lze nazvat vskutku 

autorskou. Oceňuji nadšení a zaujetí s jakým Kseniia promýšlela význam jednotlivých 

přečtených publikací a obhajovala své názory na zapracované údaje a souvislosti, i na 

celkový formát práce.  

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude 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 

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

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: jitka.zurmanov@natur.cuni.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 

adresuDr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

