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Posudek na bakalářskou práci

školitelský posudek Jméno posuzovatele: Vladimír Vohralík

Datum: 25.5. 2009

Autor:   Magda Starcová

Název práce:
                        Zjišťování paternity u hlodavců pomocí molekulárních metod

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o zjišťování paternity u savců a to 
především u hlodavců, pomocí metod molekulární genetiky. Zvláštní pozornost byla 
věnována využití mikrosatelitů.

Struktura (členění) práce:

Práce je logicky a přehledně členěna.

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

Autorka prostudovala velké množství relevantní literatury a ve své práci ji správně 
cituje.

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

Předložená práce je kompilačního charakteru a proto neobsahuje žádné vlastní 
vysledky autorky.

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

Práce má velmi dobrou formální úpravu, obsahuje přiměřené množství grafické 
dokumentace, jazyková úroveň je na vysoké úrovni.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Předložená práce beze zbytku splňuje nároky kladené na bakalářské práce 
odborného směru studia biologie na Př. Fak. UK. Jedná se o kvalitní bakalářskou 
práci a proto ji plně doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

výborně         
Podpis školitele:
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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.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –

viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  

(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
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