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Posudek na bakalářskou práci
školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele: Róbert Šuťák
Datum:1.7.2020

Autor: Klára Wernerová
Název práce: Homeostáza železa u malárie
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce je shrnout poznatky o příjmu a utilizaci železa buňkami původců malárie
a vlivu homeostázy železa na průběh této nemoci.

Struktura (členění) práce:
Standardní členění na abstrakt, úvod, vlastní pojednání rozděleno do čtyř kapitol s
podkapitolami, závěr a přehled literatury. Práce obsahuje seznam zkratek.

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 dostatečné, relevantní a správně citované.

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je velmi dobrá.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle práce byly jednoznačně splněny. Práce je pečlivě vypracovaná a žádný aspekt
problematiky železa u malárie nebyl zanedbán. Navíc oceňuji bezproblémový
průběh samotného sepisováni práce bez časového skluzu a jiných častých problémů
se kterými se u bakalářských prací setkáváme.
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Otázky a připomínky oponenta:

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí
zveřejněných informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –
viz odkaz: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf, zejména části „Pojetí
a rozsah“ a „Oponentské řízení“.
 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu MS WORD v elektronické podobě do1.7. 2020 na
e-maily kulikova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve studentském informačním systému),
a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) nejpozději v den obhajoby
8.7.2020 osobně, anebo do téhož data na adresu: RNDr. Helena Kulíková, Katedra
parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2

