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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: Iva Rohoušová, PhD  školitelský posudek 

 oponentský posudek Datum: 7. září 2010 
Autor: Lucia Pohanková 
Název práce: Opakovaná expozice slinám flebotomů: imunitní odpověď hostitele a vliv na 
přenášené patogeny 

 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 imunitní odpovědi 
hostitele na opakované pobodání flebotomy, včetně vlivu na vývoj leishmaniové infekce. 
Cílem pak bylo shrnout současné poznatky s ohledem na druh hostitele.  
Struktura (členění) práce: 
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? 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce obsahuje několik ilustračních obrázků a grafů, které vhodně doplňují textovou část a 
jsou správně citovány. U některých grafů ale chybí popisky os.  
Jazyková úroveň odpovídá bakalářské práci, i když by bylo potřeba, aby autorka některé 
myšlenky formulovala přesněji. Práce přes veškerou snahu v některých místech stále 
připomíná spíše výpisky než ucelený text. Výraznější úpravu by si zasloužil především 
abstrakt. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka se velmi rychle zorientovala v zadaném tématu, seznámila se se základy sepisování 
literární rešerše, naučila se vyhledávat odbornou literaturu a naučila se zásadám správného 
citování. Lucka však bohužel podcenila časovou náročnost, kterou sepisování bakalářské 
práce provází, a to i přes původní záměr končit na jaře. Práce tak sice splňuje požadavky 
kladené na bakalářskou práci, ale na některých věcech je třeba ještě zapracovat.  
Kritické zhodnocení vlastního textu nechávám na oponentce. 
Mimo rámec bakalářské práce bych pak chtěla ocenit zapojení Lucky do našeho týmu a její 
nasazení, co se týče experimentální práce. 
Otázky a připomínky oponenta: 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
V Praze dne 7. září 2010 
 
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 
Praha 2 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla
mailto:mikes@natur.cuni.cz

