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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D. 

Datum: 
27.8.2012 

Autor: 
                              Bc. Karel Paukner 

Název práce: 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl shrnout dosavadní poznatky o 
postavení monocytu v imunitním systému s ohledem na vznik a vývoj autoimunitního 
diabetes. Monocyty jsou klíčovými hráči v nespecifické imunitní reakci a jako takoví 
mají četné možnosti zasáhnout ať už sami nebo ve své diferencované formě jako 
makrofágy a dendritické buňky do patogeneze autoimunitních onemocnění. T1D byl 
dlouhá léta považován za záležitost adaptivní složky imunitního systému, proto je 
více než přínosné prohlubovat naše znalosti týkající se úlohy vrozené imunity 
v navození autoimunitní dysbalance. 
 
Struktura (členění) práce: 

 
Práce má standardní členění, po abstraktu a klíčových slovech v českém a 
anglickém jazyce následují 4 hlavní kapitoly členěné na podkapitoly a dále závěr. 
Práce je doplněna o seznam literatury a seznam zkratek. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 
Autor do hloubky prostudoval velké množství literárních pramenů, které jsou pro 
práci relevantní a správně citovány jak v textu, tak v seznamu citací. 
 

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): 

 
Autor předkládá po formální stránce velmi kvalitní rešerši, která je psána 
s nadhledem, čtivě a bez velkých jazykových prohřešků a dokládá tak dobrou 
orientaci autora v zadané problematice. Použité obrázky jsou dostatečné kvality, 
spolu s tabulkami jsou správně označeny, a kde je to nutné, správně citován zdroj. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 
Autor předkládané bakalářské práce Karel Paukner pracoval samostatně, aktivně 
konzultoval a sám navrhoval změny, které by přinesly zvýšení kvality práce. Je 
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evidentní, že se nezalekl džungle světa imunologie, dokázal si vybrat správnou 
literaturu, do hloubky prostudovat a především pochopit velmi komplexní síť 
složitých vztahů, jaké mezi sebou jednotlivé složky imunitního systému mají. Práce 
zcela splnila cíle, vyhovuje požadavkům na práci bakalářského stupně, a proto ji 
ráda doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

- 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
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 http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 10. 9.  2012  na adresu 
petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

 Doc. RNDr.Petr Sedlak, Ph.D. 

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 

 
 

 

http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
mailto:petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz

