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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo nastudovat dosud publikována data a zhotovit literární rešerši 
přinášející komplexní přehled molekulárních mechanismů spojených s endoteliální 
dysfunkci způsobenou dyslipidemií.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má obvyklé členění, forma i rozsah odpovídá zveřejněných pravidlům pro 
bakalářské práce. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Podle mého názoru autorka nastudovala a adekvátně ocitovala dostatečné množství 
relevantní odborné literatury. 
 
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): 
 
Práce dosahuje dobré formální úrovně, text je v požadovaném rozsahu a je doplněn 
názornými obrázky. Grafická úprava je zdařilá. Práce je napsaná v angličtině, 
jazyková úroveň je velmi dobrá, text je srozumitelný. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Tereza Rojková touto prací nepochybně prokázala, že je schopná samostatně 
nastudovat a sepsat zvolenou problematiku. Oceňuji, že autorka sama projevila 
odvahu psát v angličtině. Jako školitelka mohu vyjádřit spokojenost se samostatností 
a pečlivostí autorky a konstatovat, že práci považuji za kvalitní a z odborného i 
formálního hlediska zcela odpovídající požadované úrovni bakalářské práce. 
Z tohoto důvodu BP doporučuji k obhajobě.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
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 
 

 


