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Práce je Iiterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|)
Práce obsahuie navíc iv|astní výs|edky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cílem práce je podat obraz o současných pohledech na qýznam nedermatofýických
vlákniých hub v lidské patologii a posouzení keratolýiclcých schopnostíjako
nejdů|eŽitějšího faktoru virulence při vzniku onychomykózy. Praktická část se zabyvá
určováním nedermatofytických v|áknitých hub zachycených v k|inickém materiálu
z nehtů.

Struktura (č|enění) práce:
Struktura práce je přeh|edná, |ogická a odpovídá poŽadavkům na baka|ářskou práci'

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

ano

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

ano

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

Formá|ní a jazyková úroveň práce je výborná, v textu jsou jen 3 drobné přek|epy.
obrazová dokumentace je Vysoce kva|itní a názorná.



Splnění cí|ů práce a ce|kové hodnocení:

Práce sp|ňuje cí|e stanovené v úvodu. Zejménaje nutno vyzdvihnout, Že nejde jen o
zpracování |iterární rešerše, a|e Že předk|ádá i v|astní experimentální uýsledky a
jejich hodnocení.

otázky a připomínky oponenta:

K práci nemám připomínky.

Návrh hodnocení ško|itele nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)
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Podpis škoIiteIe/oponenta

Instrukce pro vyp|nění:
o Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
o Při posuzování je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací -

viz http://natu r. cuni. czlbiolog ie/files/BZk-pravid la-1 1 -1 2-2007. doc
o Posudek se odevzdává (zasí|á) ve|ektronické podobě na adresu: o.kouko|@seznam.cz (pro

úěely zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|ů o
obhajobě) na adresu: ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Prahaz, 128 43.


