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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: RNDr. Iva Rohoušová, PhD  školitelský posudek 

 oponentský posudek Datum: 26. května 2010 
Autor: Tereza Kratochvílová 
Název práce: Role makrofágů a oxidu dusnatého v interakci leishmanie-flebotomus-hostitel 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předmětem literární rešerše bylo shrnutí nejnovějších poznatků z oblasti makrofágů, s 
ohledem na jejich roli při leishmaniové infekci. Součástí práce měl být i vliv slin flebotomů 
v interakci makrofág-leishmanie. 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardním způsobem, který odpovídá literární rešerši, tzn. úvod do 
problematiky, vlastní literární přehled, závěr a přehled použité literatury. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Citovaná literatura obsahuje původní práce i literární rešerše vztahující se k zadanému 
tématu, včetně těch nejnovějších. Literární zdroje jsou v textu citovány správně a na 
relevantních místech. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce obsahuje několik ilustračních obrázků a grafů, které vhodně doplňují textovou část.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka se dokázala velmi rychle zorientovat v zadaném tématu a sepisování práce probíhalo 
bez větších problémů. Autorka zvládla základy sepisování literární rešerše a s tím spojené 
vyhledávání odborné literatury v knihovnách i na internetu, naučila se zásadám správného 
citování a dokázala ze získaných poznatků vyvodit obecné závěry. Práce dle mého názoru 
splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. 
Otázky a připomínky oponenta: 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail mikes@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 
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