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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Rešerše Evy Bílkové shrnuje dosavadní poznatky o mechanismech dopravy 
genomů malých neobalených virů do buněčného jádra. Práce se věnuje konkrétně 
DNA virům z čeledí Adenoviridae, Parvoviridae, Papillomaviridae a Polyomaviridae. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má délku a členění odpovídající požadavkům. Má 33 stran a je přehledně 
členěna do 4 kapitol. Druhá kapitola se zabývá obecně jaderným obalem a 
zprostředkovaným transportem do buněčného jádra. Nejdelší kapitolou je třetí 
kapitola, ve které autorka popisuje dopravu genomu do buněčného jádra u 
jednotlivých čeledí virů.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce obsahuje velké množství citací, více než 150, které jsou v práci správně 
citovány. Asi 40 pramenů tvoří práce z posledních čtyř let. Prací zabývajících se 
studiem průběhu infekce buněk viry jsou tisíce, proto nemohl být výběr literatury 
jednoduchý. Autorka se však tohoto úkolu zhostila velice dobře a použila prameny 
z poslední asi 50let, kdy recentní literatura má majoritní zastoupení.  
 
 

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): 
 
Formální a jazyková úroveň práce je na vysoké úrovni. Autorka psaný text vhodně 
doplnila obrázky virových částic a schématy časných fází infekce buňky virem. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Bakalářskou práci Evy Bílkové hodnotím jako výbornou a domnívám se, že je 
vhodným základem pro diplomovou práci a další experimentální činnost. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Problematika je studována pro lepší pochopení mechanismu infekce buňky virem a 
následně pro léčbu virových onemocnění. Jmenujte mi onemocnění způsobené viry 
z čeledí Adenoviridae, Parvoviridae, Papillomaviridae a Polyomaviridae, od každé 
čeledi alespoň dvě. Jsou tato onemocnění v současné době nějak léčena a jak? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


