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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
RNDr. Jana Šmahelová 

Datum: 
26.5.2021 

Autor: Ludmila Bujnovská 
 

Název práce: 
Ovlivnění signalizace Notch v nádorech indukovaných papilomaviry 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo provést rešerši publikovaných prací, které sledují změny 
v signalizační dráze Notch, k nimž dochází při nádorovém bujení indukovaném viry 
se zaměřením na papilomaviry. Práce se měla soustředit především na nádory hlavy 
a krku, které představují vhodný modelový systém pro studium nádorů virové a 
nevirové etiologie, jimiž se v naší laboratoři dlouhodobě zabýváme. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
je klasická, obvyklá pro tento typ prací. 
 
 
 
 

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

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
neobsahuje 
 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Studentka pracovala pečlivě, text má dobrou formální úroveň s minimem překlepů. 
 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Studentka k práci přistupovala zodpovědně a zahájila sepisování rukopisu včas. 
Vyhledávala zcela samostatně literární zdroje a práci průběžně konzultovala. 
V základní problematice buněčné signalizace Notch, infekce HPV a jejich vztahu 
k indukci nádorů se zorientovala rychle a získané poznatky byla schopna 
srozumitelně formulovat a logicky uspořádat. Vytvořila vlastní obrazovou 
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dokumentaci. Měla snahu pochopit do hloubky studovanou problematiku, což ji 
možná trochu odvádělo od stěžejního tématu. Při dopisování práce se objevily 
objektivní překážky v práci a nezbylo dostatek času na podrobnější rozpracování 
závěrečných kapitol. Nicméně se domnívám, že studentka splnila náležitosti kladené 
na sepsání bakalářské práce a práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 

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 
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