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Posudek na bakalářskou práci

X st<olitetský posudek
! oponentský posudek

Jméno posuzovatele: lng. Karel Holada, Ph.D.

Datum: 2.6.2014

Autor: Johanka Kučerová

Název práce: Úloha prionových proteinů u diferencujících buněk

Xl pace je literární rešerší ve srnyslu zveřejněných poŽadavků (pravidel).
[-l Práce obsahuie navíc i vlastní výsledky.
Gíle práce (předmět rešeĚe, pracovní hypotéza...)

Cílem práce bylo vytvoření rešerše věnované problematice úlohy exprese
prionového proteinu u diferencujících buněk, tedy získání základních znalostí o
tématu, kterému se autorka v mé laboratoři věnuje'

Struktura (členění) práce:

Práce má standardní členění, obecný úvod, vlastnítext, závěr a reference
odpovídaj ící vytčenému cíli.

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽit(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Práce obsahuje 67 referencí, které jsou vesměs vysoce relevantní a jsou správně
formálně citovány. Vzhledem k rozsahu práce je jejich počet dostatečný.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

N/A

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):

Formální úroveň práce je dobrá, práce obsahuje dvě tabulky a tři obrázky pťevzaté z
publikací jiných autorů. Jazyková úroveň je odpovídající, nicméně místy by styl ještě
potřeboval vylepšit - místy je zbytečně sloŽitý.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce splnila zadáni a po úpravě plánujeme její část opublikovat v recenzovaném
časopise. Její vypracování poslouŽilo jako základ pro nabytí nezbýných vědomostí
potřebných pro řešení diplomové práce autorky v mé laboratoři.

otázky a připomínky oponenta:

N/A
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn)

Pod pis školitele/oponenta:

/za-Za

lnstrukce pro vyplnění:
. Při posuzováníje nutno zohlednit poŽadavky stanovené pro Vypracování

bakalářských prací _ viz:
https :l/www. natu r.cun i.czlbiologielstud i umlbakalarske-stud ium
g https : /^^íwW. n atu r. c u n i. czlb i o l os ie/stu d i u m/ba ka l a rs ke -o b h a i o bv

o Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
. Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře

k jednotlivým bodŮm, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany fiednotlivé boxy
lze prodlouŽit i zkrátit)

. Zaškrtávání políček: VloŽte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem
myši, zvolte Vlastnostl, vyberte ZaškÉnuto a oK.

lnstrukce pro doručení:
. Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněŽ tištěné formě. Elektronická

verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouŽí jako
součást protokolu o obhajobě'

. Posudek v eIektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt)
na e-mailovou adresu mkalous@natur.cuni'cz a jako PředměUSubject uvedte
Posudek bakalářské práce.

. Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc',
Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2'


