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Posudek na bakalá řskou práci 

 
Jméno posuzovatele: 
Ing. Milada Chudíčková 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 
3.9.2013 

Autor: 
Anežka Pojezdná 
Název práce: 
Změna exprese imunitních genů při vzniku zánětu u ptáků 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout současné poznatky o průběhu zánětlivé reakce u ptáků a o 
změnách exprese ptačích imunitních genů, které se v regulaci zánětu uplatňují. 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně členěna na abstrakt, úvod a kapitoly odborného textu popisující 
průběh a buněčné komponenty zánětlivé reakce u ptáků, exprimované molekuly a 
cytokiny činné v této reakci, závěr a přehled zkratek. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila dostatečné literární zdroje, seznam literatury je obsáhlý, pouze 
s drobnými nedostatky v nejednotné formě 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): 
 
Formální úroveň práce je vyhovující. Jazykové a stylistické pojetí naznačuje, že jde 
o literární prvotinu autorky, což však nesnižuje celkovou odbornost textu.  
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splnila svůj cíl. Autorka se seznámila s odbornou světovou literaturou v dané 
oblasti. I přes menší formální nedostatky může předložená práce v budoucnu sloužit 
jako podklad pro případnou diplomovou práci.  
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Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
Otázky pro autorku: 

1. Existují také u ptáků inbrední modely? 
2. Jak je to s CD kódováním povrchových markerů u ptáků? Je zcela totožné se 

savčím CD názvoslovím?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 nebo doru čte do 
místnosti 213 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 

 


