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Imunitná odpoveď proti helmintom prenikajúcich kožou so zameraním na schistosomy 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce bylo poskytnout ucelený přehled o průběhu imunitní odpovědi proti 
helmintům pronikajícím kůží se zaměřením na schistosomy. 

Struktura (členění) práce: 

Práce je členěna standardně na úvod, šest rešeršních kapitol, závěr a seznam 
použité literatury. Struktura rešerše je dobře zvolená a umožňuje snadnou orientaci. 

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

Autorka v práci správně cituje více než 130 publikací, z nichž ca 90 % představují 
primární zdroje, což považuji za zcela dostatečné. Uvedeny jsou jak klasické starší 
práce, tak publikace recentní, včetně letošních. Autorka je byla schopná vyhledávat 
samostatně a extrakci relevantních informací zvládala bez větší pomoci. 

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): 

Po jazykové stránce je práce zdařilá, text je na poměry bakalářských prací čtivý a 
srozumitelný. Kladně hodnotím logickou strukturu odstavců, často uvozených 
kvalitními „topic sentences“. Sumarizaci informací usnadňují tři tabulky. Text práce je 
doplněný i obrázkem, jemuž by však slušel informativnější popisek. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

I přes rozpačitý začátek a spěšný finiš se autorce podařilo v zadaném tématu dobře 
zorientovat a vytvořit kvalitní literární rešerši, čímž splnila cíl stanovený v úvodu 
práce. Autorka se naučila pracovat s odbornou literaturou a extrahovat z ní 
relevantní informace. Ty poskládala do zdařilého příběhu, který věcně i formálně 
vyhovuje nárokům kladeným na bakalářskou práci. 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta 
(známka bude součástí zveřejněných informací): 
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