
Posudek školitele bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Aleksandra Shumilova

Název práce:  Sources, Identification and Removal of ChIP-seq Artifacts

Cíl práce: Zmapovat a popsat známé zdroje artefaktů metody ChIP-seq a nastínit způsoby možné 
minimalizace těchto artefaktů.

Obsahuje práce i experimentální část? NE

Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4)

1. Samostatnost uchazeče/ky

Ve fázi zpřesňování tématu práce:   2

Při práci s literaturou a databázemi:   2

Během zpracování zadaného tématu:   2

Při sepisování práce:    3

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce:    2       

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky: 1

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů: 3

5. Pokud práce obsahuje výsledky uchazeče/ky, jaké je Vaše hodnocení této práce:

práce neobsahuje vlastní výsledky

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům:

Alesa měla o téma BP velký zájem a věnovala mu velkou spoustu práce i času. Tématu se věnovala 
i prakticky, ale tyto výsledky nakonec nejsou součástí obhajované práce. Zde nemám výhrad. 
Co se týče upřesňování tématu BP („osnova“ spisu) a vlastní práce s literaturou, zpočátku bylo 
potřeba intenzivnější vedení ze strany školitele. Vlastní sepisování BP pak bylo poznamenáno 
komplikacemi v osobním životě studentky a práce na textu se tak výrazně protahovala, až 
nakonec vyústila v časovou tíseň. Jakkoli ale BP vznikala částečně „v bolestech“, výsledný 
spis podle mne splnil účel – studentka si osvojila práci s literaturou i tvorbu delšího odborného 
textu. Spis má navíc praktické uplatnění na školícím pracovišti.

Stanovisko k opravě chyb v práci: 

opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  

Navrhovaná celková klasifikace: 2



Datum vypracování posudku: 7. 9. 2021

Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) :  RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku:
 Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář,  text standardním pís-

mem slouží jako vodítko
 Posudek můžete sami vložit  do SIS, anebo s předstihem zaslat  v elektronické podobě na

adresu:  marian@natur.cuni.cz,  a  dále  zajistit  dodání  podepsaného originálu  (v 1 výtisku,
jako součást  protokolu o obhajobě)  na sekretariát  Katedry buněčné biologie PřF UK (p.
Růžičková), Viničná 7, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před
vlastní obhajobou, bez něho nesmí být obhajoba zahájena!

 Student by měl být s posudkem seznámem nejméně tři dny před obhajobou – posudek mu  
můžete poslat Vy nebo Váš přepošleme


