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Posudek na bakalářskou práci 
 

 x  školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: RNDr. Michael Mareš, CSc. 
 

Datum: 27-5-2015 
 

Autor:   Marina Bakardjieva 
 

Název práce: Proteolytický systém krevniček rodu Schistosoma 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem rešeršní práce bylo vypracovat přehled o proteolytických enzymech z 
krevniček rodu Schistosoma 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Prace obsahuje (a) úvod do problematiky biologie a patologie krevniček a 
proteolytických enzymů, (b) vlastní přehled informací o proteázách/peptidázách z 
krevniček rodu Schistosoma, (c) výčet citované literatury. Práci doplňuje abstrakt a 
závěrečné shrnutí. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literatura a zdroje jsou adekvátně citovány.  
 
 

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 má vysokou formální kvalitu zpracování. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly jednoznačně splněny. Práce přináší kvalitní přehled současných 
znalostí dané problematiky (v rozsahu definovaném pro BP). Autorka získala 
potřebné teoretické informace pro vlastní experimentální výzkum v oblasti 
molekulární biologie proteolytických enzymů krevniček v dalším období. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta:   
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Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 
X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele:      

                                            
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz (zkopírujte si do prohlížeče): 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bzkpravidla04112014.pdf, zejména části „Pojetí a 
rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu pdf v elektronické podobě do 4. 6. 2015 na e-mail 
mikes@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve studentském informačním systému), a dále 
podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) nejpozději v den obhajoby 9. 6. 
2015 osobně nebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF 
UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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