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Název práce:
Interakce patogenních baktérií rodu Bordetella s hostitelskými buňkami
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo shrnout poznatky týkající se vztahu patogenní bakterie B.
pertussis a jejího hostitele se zaměřením na in vitro a in vivo infekční modely.
Struktura (členění) práce:
Práce má standardní členění; obsahuje abstrakt v češtině a angličtině, klíčová
slova, seznam použitých zkratek, obsah; vlastní práce obsahuje úvodní kapitolu,
hlavní část "vlastní literární přehled", závěr a seznam použité literatury.
Práce neobsahuje vlastní výsledky, ani přílohy.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka použila relevantní literární zdroje.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce vlastní výsledky neobsahuje.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je v pořádku. Práce je psaná v češtině, jazyková úroveň v
náležité kvalitě. Text práce je přehledně členěn do kapitol, práce obsahuje 3
obrázky ilustrující děje popisované v textu v dostatečné grafické kvalitě.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Vypracovaná bakalářská práce splňuje požadavky na tuto práci kladené.
Studentka se naučila samostatně pracovat s literaturou a vypracovaná literární
rešerše může posloužit jako zdroj informací pro další projekt.
Otázky a připomínky oponenta:
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
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
(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.


Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium



Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail masek@natur.cuni.cz pro zveřejnění ve
studijním informačním systému UK, a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která
bude nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu:
Dr. Tomáš Mašek
Katedra genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Viničná 5
128 43 Praha 2

