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Název práce: Nekódující kontrolní oblast genomu lidských polyomavirů 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této bakalářské práce bylo detailně popsat organizaci a funkci nekódující 
oblasti lidských polyomavirů 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje všechny povinné součásti.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce popisuje regulační nekódují oblast opičího viru SV40, který byl prvním 
studovaným polyomavirem, autor tak cituje poměrně dost článků publikovaných před 
rokem 1990. 
 
 

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): 
 
Stylistická stránka bakalářské práce není dobrá, velmi by pomohlo, kdyby si student 
ještě před odevzdáním práci přečetl a upravil. Stejnou pozornost by zasluhovaly i 
citace. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Bakalářská práce vznikala téměř 3 roky. Důvodem takto dlouhé doby bylo, že se 
autor nedostatečně věnoval psaní bakalářské práce, podcenil studium literatury a 
také se jako zásadní pro psaní ukázala nedostatečná znalost molekulární biologie. 
Nakonec vznikla práce, kterou tvoří dvě hlavní kapitoly, z nichž první obecně 
popisuje čeleď Polyomaviridae a druhá se pak věnuje popisu nekódujících oblastí 
opičího polyomaviru SV40 a lidských polyomavirů BKPyV a JCPyV. Práci proto 
doporučuji k obhajobě. Vzhledem k přístupu studenta během dlouhého psaní 
bakalářské práce a opakovaným chybám, kterých se při psaní dopouštěl, navrhuji 
hodnocení práce studenta - dobře a zároveň doporučuji studentovi, aby se ve svém 
dalším studiu věnoval jiným oborům než molekulární biologii nebo virologii. 
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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. 

 
 

 


