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Evoluce molekulární interakce hostitele a parazita
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Ve své rešeršní bakalářské práci Barbora Bílková soustavným způsobem
zpracovala aktuální a poměrně komplikovanou problematiku molekulární koevoluce
mezi hostitelem a jeho parazitem. Hlavním cílem bylo sumarizovat relevantní
hypotézy k tomuto tématu, tyto hypotézy logicky utřídit, hierarchizovat a propojit.
Dalším neméně důležitým cílem bylo nalézt k teoretickým modelům odpovídající
empirické příklady, které by dokládaly jejich věrohodnost.
Struktura (členění) práce:
Práce je přehledně členěna na tematické kapitoly a podkapitoly (celkem 22).
Jednotlivé kapitoly a podkapitoly se vztahují k jednotlivým modelům a hypotézám.
Práce obsahuje srozumitelný úvod a shrnující závěr, poděkování, seznam obrázků i
nezbytný seznam literatury.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Ano. Citováno je celkem 131 prací. Citace jsou relevantní, aktuální a jejich výčet je
poměrně soustavný.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce vlastní výsledky neobsahuje.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce obsahuje 4 obrázky, které ilustrují hypotézy a modely popisované v rešerši.
Celková grafická úprava práce je velmi dobrá. Ačkoliv bych místy volil trochu jiný
sloh, je větná stavba a použitý slovník otázkou osobního vkusu autora. Stylistika
textu odpovídá odborné formě práce. Text neobsahuje zjevné chyby.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Barbora Bílkové zpracovala svou bakalářskou práci kvalitně, zodpovědně a v daném
rozsahu úplně. Vyzdvihnout bych chtěl především studentčinu píli, správné
načasování pracovních aktivit a zájem o problematiku. Z pohledu školitele práce
mohu tedy jedině konstatovat, že její práce plně naplnila vytčené cíle. Práci proto
hodnotím po zásluze kladně.
Otázky a připomínky oponenta:
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

Instrukce pro vyplnění:
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: z.starostova@post.cz (pro
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o
obhajobě) na adresu: Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44
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