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~ Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
D Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza ... ) 
Cílem práce bylo shrnout a kriticky zhodnotit poznatky o mechanismech kontroly 
kvality proteinů v sekreční dráze eukaryotních buněk . 

Struktura (členění) práce: 

Text práce je členěn do devíti kapitol, jejichž náplň je zvolena logicky a přehledně, 
a zakončen přehledem použité literatury. Oceňuji interaktivní obsah (záložky) po 
straně PDF dokumentu, které čtenáři usnadní orientaci v textu . 

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

Literární zdroje jsou velmi bohaté, což ovšem odráží množství prací týkajících se 
tohoto nadmíru významného tematu. Zdroje jsou správně citovány a v seznamu 
jsou vyznačeny sekundární citace (symbolem*), kterých je adekvátně menšina. 

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

Práce je čistě rešeršního charakteru. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce má práce výbornou úroveň, angličtina je dobře zvládnuta a 
obrázky jsou jasné a přehledné . 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce poskytuje obsáhlý přehled složitého tématu. Studentka se práce zhostila 
iniciativně, pracovala velmi samostatně, zároveň však aktivně vyhledávala zpětnou 
vazbu školitele a adekvátně na ni reagovala. Popis složitých mechanismů a 
experimentálních důkazů k nim vedoucích dokládají, že studentka vše správně 
pochopila a formulovala svým jazykem. S prací jsem spokojen a doporučuji ji 
k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta: 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
~ výborně D velmi dobře D dobře D nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: % ~ I 
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