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Posudek na bakalářskou práci

X škoIite|ský posudek
|--J oponentský posudek

Jméno posuzovate|e:
Jaroslav Fleqr
Datum: 27.8.08

Autor:
Denisa H|adovcová
Název práce:
Hlavní močové proteiny v parazitologil

x
Práce je Iiterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravidel).
Práce obsahuie navíc i v|astní výs|edky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Rešerše na téma MUP u myši a jejich moŽné ovlivnění parazitární infekcí.

Struktura (členění) práce:

odpovídá charakteru zpracovávané |átky a vyhovuje poŽadavkům BP

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

ANO

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

ANO

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Ve|mi kva|itníjak po jazykové tak po grafické stránce

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce je obsahem i formou ve|mi kva|itní. Téma práce (které si zvo|ila autorka sama)
je originá|ní a do budoucna ve|mi s|ibné. Autorka pracovala ve|mi samostatně.
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otázky a připomínky oponenta:

V seznamu |iteratury je třeba sjednotit názvy periodik _ zkratky nebo plné názvy.

Jak by bylo moŽné vysvět|it, Že samice myší se v někteých (pub|ikovaných)
pokusech zdržova|y přednostně v hnízdech infikovaných samců?

t*iwtr troonoceni sko|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

X výborně E ve|mi dobře ! dobře ! nevyhověl(a)
Podpis škoIiteIe/oponenta:

Jaroslav Flegr

lnstrukce pro vyp|nění.
. Prosíme oponenty i ško|itele o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. Při posuzováníje nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro VypracovánÍ bakalářských prací -

viz http:l/natur.cu ni.czlbioloqie/files/BZk-pravidla-1 1 -1 2-2007'doc
. Posudek se odevzdává (zasí|á) ve|ektronické podobě na e-maiI mikes@natur.cuni.cz (pro

úče|y zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o
obhajobě) na adresu: RNDr' Libor Mikeš' Katedra parazito|ogie PřF UK' Viničná 7,12B 44
Praha2


