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Práce je |iterární rešeršíve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|).
T Práce obsahuie navíc i v|astní výs|edky.
Cíle práce (předmět rešerše,pracovní hypotéza...)
Cílem baka|ářské práce je popis a vyuŽití polymerních sloučenin pouŽívaných v
rám:ci genové terapie

Struktura (č|enění)práce:

Č|eněníjestandardní a odpovídá poŽadavkům na baka|ářskou práci. V úvodu
autorka mapuje historii a pouŽití technik genové terapie. Druhá kapito|a srovnává
výhody a nevýhody virových a nevirových vektorů' Dá|e |ze práci zhruba rozdě|it na
tři ve|ké oddí|y' První se týká kationických peptidů a |ipidů, druhý je věnován
syntetickým po|ymerům a závěrečný oddí| mapuje moŽné vyuŽití někteých
po|ymerů přírodních'

Jsou pouŽité |iterárni zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
Literární zdroje jsou dostatečně citovány. Co se týče způsobu citování, autorka
zvo|ila čís|ováníjednot|ivýchcitací pod|e postupného výskytu v textu. Tento způsob
je běŽně pouŽíván ve vědeckých pub|ikacích. Jeho nevýhodou je ovšem fakt, Že
nelze na první poh|ed zjistit, zda citace pochází z přeh|edného č|ánku nebo je citaci
původní'

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Baka|ářská práce neobsahuje vlastní výsledky.
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ffi:áce(obrazovádokumentace,grafika,text,jazykováúroveň):
Formá|ní úroveň je na vysoké úrovni, obrázky a schémata vhodně doplňují text.
Výtku bych měl ke k někteým slovním spojením jako '' Vědci se |ogicky pokouší''
nebo '' Tyto |ipofilní peptidy vykazují minimá|ní buněčnou toxicitu a in vitro se pyšni
zvýšenou transfekčníaktivitou'' apod', které trochu zavání jistou bu|varizací textu.

Sptnění cí|ůpráce a ce|kové hodnoceni:
Gíle baka|ářské práce byty sp|něny. celkově práci hodnotím jako velmi kva|itní
a uŽitečnou jako zdroj informací pro dalšístudium.

otázky a připomínky oponenta:
Jak jsem jiŽ uvedl, připomínku mám pouze k někteým neobratným s|ovním spojení.

otázka:jak velká (v kDa) můŽe být po|ymerní s|oučenina, aby moh|a být vyloučena
močí?

t!á\,rt' hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
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velmi dobře
Podpis školitele/oponenta

vÝborně
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Instrukce pro vyp|nění:
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