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Posudek na bakalářskou práci

|! škoIite|ský posudek
f] oponentský posudek

Jméno posuzovate|e:
RNDr' Hana Španie|ová, PhD'
Datum: 23.5.2008

Autor: Jiří Pergner

Název práce:
Studium morfogeneze virů če|edi Polyomaviridae: vyuŽití pro praxi

XI Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc iv|astní výs|edky'

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Práce si k|ade za cí| shrnout dosavadní poznatky ve výzkumu morfogeneze če|edi
Polyomaviridae se zřetelem na jejich moŽné vyuŽití při přípravě virových vektorů pro
genovou terapii nebo imunoterapii.

Struktura (č|enění) práce:
Práce má č|enění k|asické pro |iterární rešerše.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(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?

Práce neobsahuje v|astní výs|edky.

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

Dobrá.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce shrnuje výzkumy o morfogenezi po|yomavirů, k|ade dŮraz na strukturní
uspořádání virionů, a|e poněkud méně se věnuje popisu experimentá|ních systémů,
které by moh|y být vyuŽity při praktické přípravě virových vektorů. Práce sp|ňuje
poŽadavky k|adené na baka|ářskou práci.
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Podpis školite|e/oponenta:

otázky a připomínky oponenta:

l..|avrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

ve|mi dobře l Idobřeiborně l Ive|mi dobře l Idobře l Inevvhově|(a

Instrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i ško|ite|e 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 baka|ářských prací_

viz http://natur.cuni.czlbioloqie/files/BZk-pravidla-1 1 -1 2-2007. doc
o Posudek se odevzd ává (zasÍ|á) v e|ektronické podobě na mo|bio@natur.cuni.cz (pro Úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
adresu:
Katedra genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecká Faku|ta, Univezita Kar|ova
Viničná 5
128 44 Praha 2
Česká repub|ika


