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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…) 
Cílem této práce bylo podat přehled o roli PDZ-vazebné domény E6 onkoproteinu 
v životním cyklu vysoce onkogenních lidských papillomavirů. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je sepsána na 32 stranách textu, obsahuje všechny náležitosti a je 
logicky členěna do 7 kapitol. Seznam literatury má 53 položek. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Zdroje jsou správně citovány, jsou dostatečné, autorka však vycházela velmi 
často z přehledných článků a monografií. 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ano 
 

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): 
Velmi dobrá. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce zpracovává relativně nové a velmi aktuální téma v nádorové virologii, o čemž 
svědčí fakt, že od doby zadání práce do jejího sepsání byly publikovány na stejné 
téma dva velmi kvalitní přehledné články (v listopadu 2011 a v červnu 2012). 
Autorka této situace nezneužila tím, že by informace opisovala, ale bohužel ani 
nevyužila tím, že by ji to usnadnilo vhled do problematiky. Podle mého názoru se při 
sepisování příliš detailně věnovala obecnému popisu papillomavirů, který byl v 
průběhu sepisování stále revidován, ale zpracování vlastního tématu PDZ-vazebné 
aktivity E6 proběhlo ve spěchu a poněkud chaoticky. I přesto se nakonec do práce 
podařilo zapracovat i velmi nové informace, které nebyly ve zmíněných přehledných 
článcích dosud zařazeny. Lze tedy konstatovat, že přestože práce není 
vyčerpávající rešerší na dané téma, poskytuje čtenáři v ucelené formě řadu nových 
a aktuálních informací. Věřím, že autorka se při sepisování bakalářské práce mnohé 
naučila a práce tedy splnila svůj hlavní cíl. Vlastní text bezesporu splňuje všechny 
požadavky kladené na práci bakalářskou a bez výhrad jej doporučuji k obhajobě .  
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a) 
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