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Název práce: Současné možnosti léčby parazitických kinetoplastid 
 

 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 současné možnosti léčby lidských parazitických 
kinetoplastid a popsat vývoj nových léčiv. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je standardně členěna na úvod, cíle práce, vlastní text, který je rozdělen na 
charakteristiku parazitů a hlavní náplň, což jsou možnosti léčby, dále závěr a použitá 
literatura 
 

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

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): 
Jazyková úroveň práce je dobrá, zpracování obrázků nadprůměrné. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila zadané cíle, je čtivě psaná a úrovní splňuje kritéria bakalářské práce. 
Některé kapitoly by si zasloužili podrobnější popis a od autorky hlubší vhled do 
problematiky. To ale bohužel nebylo u práce tohoto rozsahu možné. Celkově 
hodnotím práci jako nadprůměrnou. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

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

 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, 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 do 24. 5. 2021 
na e-maily lenka.hlubinkova@natur.cuni.cz a mikes@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 28. 5. 2021 osobně, anebo do téhož data na adresu: 
Lenka Hlubinková, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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