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m Práce je literámí rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).EPráceobsahujenavícivlastnívýsledky.

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

Cílem práce bylo shmout dosavadní poznatky o využití onkolytických virů ve viroterapii se
zaměřením na onkolytické poxviry.

Struktura (členění) práce:

Práce má 32 stran aje členěna na úvod, literámí přehled, závěr, seznam zkratek a seznam
použité literatury, Literární přehled je dále rozdělen do 6 kapitol, které obsahují další
podkapitoly. Celkově je práce dobře členěna a je přehledná.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a j sou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literámích zdrojů?

Autorka ve své práci vycházela z 52 literámích zdrojů, z nichž téměř polovina je z
posledních tří let. Literární zdroje j sou dostatečné a j sou správně citovány.

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

Práce neobsahuje vlastní výsledky

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce obsahuje 4 obrázky a 1  graf, které jsou řádně citovány. Jazyková úroveň práce je
dobrá, nevyskytují se překlepy ani gramatické chyby.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle  práce   byly   splněny.   Autorka  prokázala   schopnost  pracovat   s   velkým  množstvím
literámích  zdrojů a informace  z nich  získané  utřídit a sepsat  do  přehledné  literámí  rešerše.
Nicméně  některé  části  bakalářské  práce  jsou  popsány  poměmě  obecně,  bylo  by  vhodné
rozepsatjepodrobněji.



Otázky a připomínky oponenta:

Autorka ve své práci zmiňuje roli "cross-protekce" mezi virovými epitopy a nádorem.
Zajímalo by mě, zda bylo v tomto tématu popsáno více případů.

Jako jeden ze způsobů podání viru je v práci zmíněna tzv. CED (convention-enhanced
delivery). Mohla by autorka tento způsob podání popsat podrobněji?

Jsou nějaká rizika spojená s tím, že se do organismu vpravuje upravený ale infekční virus?

V práci je uvedeno, že testování adenoviru ONYX-015 úspěšně prošlo 11. fází klinických
testů. Proč bylo poté jeho testování zastaveno?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude

E výbomě   E velmi dobře Edobře   E

součástí zveřej něných informací)

Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění :
•      Prosíme   oponenty  i   školitele   o  co  nejstručnější  a  nejvýstižnější  komentáře  k  jednotlivým  bodům

(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky j sou povinnou součástí posudku.
•      Při  posuzování  je  nutno  zohlednit  požadavky  stanovené  pro  vypracování  bakalářských  prací  -  viz

http://natur.cuni.cz/biologie/files/Bzk-pravidla-1l-12-2007.doc
•      Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na molbio@natur.Qu_niQz (pro účely zveřejnění na

intemetu), a dále podepsaný v  1  výtisku Oako součást protokolu o obhajobě) na adresu:
Katedra genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecká  Fakulta,  Univerzita  Karlova
Viničná 5
128 44 Praha 2
Česká republika


