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 oponentský posudek 
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Autor: 
Anežka Jirsová 

Název práce: 
Molekulární mechanizmy perzistence bakterií k antibiotikům 
 

xx 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 hlavní a nejvíce objasněné mechanizmy jakými se 
gramnegativní a grampozitivní bakterie uvádějí do stavu perzistence a tím 
odolávají působení antibiotik. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna do šesti kapitol, z nichž pátá je rozdělena do dvou 
podkapitol srovnávající mechanizmy perzistence u G+ a G – bakterií. Dále 
jsou v práci i ostatní předepsané části, abstrakt v českém i anglickém jazyce, 
seznam zkratek a použité literatury. V úvodu jsou uvedeny cíle práce i 
schéma obsahu práce.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně 
citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Studentka v práci deklaruje přes 130 prací, z nichž deset je označeno jako 
sekundární citace. Použité literární zdroje považuji jako dostačující a 
relevantní. Citace jsou správně citovány. 
 

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 na dobré úrovni. V konečné verzi se nám snad 
podařilo některé počáteční neodborné výrazy eliminovat a studentka během 
sepisování udělala velký pokrok ve formulování svých myšlenek. Práce je 
doplněná deseti obrázky, které doplňují popis regulačních mechanizmů 
v textu. Jsou v dobré kvalitě. Práce neobsahuje chyby ve formátování textu. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce jednoznačně splněny byly. Studentka sice ze začátku trochu 
váhala v sepisování práce a vymezení se v poměrně širokém a složitém 
tématu, ale v závěru udělala velký pokrok a práce nakonec byla dotažena ke 
kvalitní rešerši, v které prokázala, že je schopna vyhledávat odborné 
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informace, orientovat se v nich a sepsat je do uceleného strukturovaného 
textu. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
xx výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


