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Práce obsahuje navíc iv|astní výs|edky'

cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
PředloŽená bakalářská práce podává zák|adní informaci o nosičových systémech
pro přenos genů, a soustředí se na nevirové vektory - kationické |ipidy, peptidy
a zejména polymery.
Jsoú zmíněny zák|ádní výhody a nevýhody virových vektorů pro genový přenos,
dá|e autorka rozebírá v|astnosti chemických nosičů.TěŽištěm práce je 4. kapitola,
která se věnuje přenosu genů pomocí syntetických nebo přírodních po|ymerů,
a uvádí konkrétní příklady'
Struktura (č|enění)práce:

Práce je koncipována jako Iiterární rešerše,má k|asické členění,kapitoly jsou
přeh|edně označeny a |ogicky na sebe navazuji. Součástípráce je obsah, abstrakt
česky a ang|icky, k|íčovás|ova i seznam zkratek.
PouŽi|(a) autor(ka) v rešeršire|evantní údaje z Iiterárních zdrojů?

V seznamu citací je 76 po|oŽek, většinou původní práce. Literární zdroje jsou
vzh|edem k rozsahu baka|ářské práce dostatečné,údaje jsou re|evantní. Autorka
hodně čerpa|a z |iterárních zdrojů uveřejněných v něko|ika pos|edních |etech, coŽ je
vzh|edem k rych|e se rozvíjejícímuoboru důteŽité'Správně citovány jsou také
internetové zdroje a původ obrázkťl.
adekváiním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Vlastni výs|edky nejsou v práci uvedeny.

Formá|ní úroveň i grafické zpracováníjsou ve|mi dobré. Jednot|ivé kapito|y
jen
je
a podkapito|y jsou-ve vzájemných proporcích. Také jazyková úroveň vysoká,
ná ncroiit<a málo místec|r poněkud vybočuje z hranic přísně neutrálního odborného
s|ovníku, to však nemusí být vŽdy na závadu , Za zmínku stojí i to, Že v textu
prakticky nejsou překlepy ani chyby
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Splnění cílůpráce a celkové hodnocení:

Práce se týká aktuá|ního prob|ému genové terapie, kteý je jedním z rych|e se
vyvíjejícíchsměrů biomed icínského,k|inicky orientovaného výzkumu'
Práce zce|a vyhovuje zadání a sp|ňuje vytčený ci|' Lze ji hodnotit jako ve|mi dobný
|iterární přeh|ed pro získání orientace v širokéa ce|kem komp|ikované ob|asti týkající
se genové terapie. Autorka prokazuje , Že je schopná orientovat se v |iteratuře
a vybrat podstatné informace z ve|kého mnoŽství dostupných údajů.

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)

!
--

X výborně |--l ve|mi dobře
Podpis ško|ite|e/oponenta:

doure

!

nevyhově|(a)

Instrukce pro vyp|nění:

o
.
.

Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstruČnějšía nejvýstiŽnějŠíkomentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubriky jsou povinnou součástÍposudku.
Při posuzováníje nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací _
viz http://natur.cuni.czlbiologie/files/BZk-pravidla-1 1 -1 2-2007. doc
Posudek, prosím, zaš|ete v elektronické podobě na e-mailovou adresu puta@natur.cuni.cz,
jako PředměVSubject uved'te: Posudek baka|ářské a dá|e 1 podepsaný výtisk na adresu:
RNDr. FrantiŠek Půta,CSc., Katedra buněčnébio|ogie PřF UK' Viničná 7, 12B 44 Praha 2.
(Elektronická verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná pos|ouŽí jako součást
protokolu o obhajobě)

