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Využití rostlin při přípravě vakcín proti lidskému
papillomaviru
Práce je literární rešerší.

Práce obsahuje vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce je zmapovat historii a současnost přípravy rekombinatních proteinů a vakcín
v rostlinách se zvláštním zaměřením na lidský papilomavirus.
Struktura (členění) práce:
Klasické – obsah, použité zkratky, úvod, biologie HPV, systémy exprese v rosltinnách a
jejich optimalizace, výhled do budoucna, závěr, seznam použité literatury.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ano
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ano
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? N/A
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
vysoká
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Ano,
Otázky a připomínky oponenta; hodnocení práce a přístupu studenta školitelem:
LD je aktivní a zvídavá studentka, která si zcela samostatně sehnala a prostudovala
dostupnou literaturu na dané téma a dokázala z ní vybrat důležitá fakta a ty pak čtivou
formou shrnout ve své bakalářské práci. Kromě toho se v rámci svých časových možností i
aktivně podílela na experimentech prováděných v naší laboratoři a zaměřených na přípravu
pokusné terapeutické vakcíny proti HPV.
Komentář:
Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku:
• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář.
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně jsou vyznačeny ty části, které musí být v posudku vyplněny.
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresy: fyziol5@natur.cuni.cz,
dvorakova.lenka@gmail.com a lipavska@natur.cuni.cz a dále originál podepsaný v 1 výtisku
(jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry fyziologie rostlin PřF UK (p. Elena
Kozlová), Viničná 5, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní
obhajobou.

