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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 

Datum:  29.5.2013 

 

Autor:  Veronika Cimerová 

 

Název práce: 

Hodinové geny v cirkadiánním pacemakeru savců 

 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem práce bylo popsat základní vlastnosti hodinových genů a podat přehled o prvních 

experimentech, které vedly k definování hodinových genů jako nezbytných součástí 

molekulárního mechanismu generování cirkadiánních rytmů. 

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna do osmi kapitol z nichž kapitoly 4-6 rozebírají jednotlivé hodinové geny a 

tvoří podstatu bakalářské práce. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Autorka přečetla velké množství původních odborných článků, které jsou uvedeny 

v seznamu literatury.  

 

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): 

 

Práce bohužel obsahuje určité množství drobných formáních chyb i stylistických nepřesností. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

S autorkou byla při psaní bakalářské práce velmi dobrá spolupráce. Projevovala zájem, až 

nadšení pro zvolené téma. Přečetla velké množství původních, dnes již historických prací, 

pravidelně se účastnila konzultací a postupem času se dobře seznámila s molekulární 

podstatou fungování cirkadiánního systému. Samotné sepisování bakalářské práce bylo ale 

poněkud problematické, zejména po stránce jazykové. Přes veškerou snahu autorky zbylo 

v konečné podobě práce tolik formálních chyb, že ji musím kvalifikovat sníženou známkou. 

Přesto věřím, že obsahovou stránku své bakalářské práce autorka zdárně obhájí. 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

 

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

interní pravidla na http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: hock@natur.cuni.cz (pro účely 

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 

Dr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

