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Posudek na bakalářskou práci 
 

x školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
RNDr. Irena Lichá, CSc. 

Datum: 
31.5.2013 

Autor: 
Lucie Kubištová 

Název práce: 
SCCmec a jiné mobilní genetické elementy spojené s rezistencí k meticilinu u 
stafylokoků. 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza …) 
Cílem práce bylo shrnout dosavadních poznatky o struktuře, původ a molekulární 
evoluci SCCmec kazet u kmenů stafylokoků.  
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má klasické členění a všechny předepsané kapitoly i formální náležitosti. Je 
v rozsahu 31 stran a je členěná do 9 kapitol.  
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou relevantní k práci, jsou správně citovány, autorka uvedla 
96 citací i přesto nemá některá tvrzení ocitovaná.  
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je pouze prací rešeršní. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, grafická úprava standartní, převzaté obrázky jsou 
reprodukovány v rámci možností co nejlépe. S jazykovou formou měla autorka 
trochu problém, při sepisování jsme několikrát opravovali formulaci vět, autorka má 
sklon k minimalistickému vyjadřování. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Celkově lze říci, že se autorka se zadanými cíli práce vypořádala výborně, sepsala 
přehled doposud popsaných znalostí o struktuře SSCmec kazet a vyhledala 
v literatuře i teorie o možném mechanismu šíření tohoto genomového ostrova mezi 
populacemi stafylokoků jak v nemocničních izolátech Staphylococcus aureus, tak i u 
ostatních lidských i zvířecích stafylokokových symbiontů. Téma si studentka vybrala 
sama a se zájmem shromažďovala a studovala literaturu, téma je rozsáhlé a 
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myslím, že i přes malé problémy při sepisování podala ucelený přehled této závažné 
medicínské problematiky z pohledu molekulárního biologa a mikrobiologa.  
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
x 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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail kocova@natur.cuni.cz pro zveřejnění na 
webových stránkách katedry a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která bude 
nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 
Dr. Marie Kočová 

Katedra genetiky a mikrobiologie 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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