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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
  

Jméno posuzovatele: Forstová Jitka 
 

Datum:  8.9. 2014 
 

Autor:  Martin Štach 
 
Název práce:  

 Interakce jaderné membrány  
 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout poznatky o proteinech vnitřní a vnější jaderné membrány, 
jejich interakcích a funkcích. 
 

 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Členění je klasické a dle mého názoru logické.  
 
 
 
 

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

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je v celku dobrá, práce je psána kultivovaným jazykem. 
Obrazová dokumentace je rovněž na dobré úrovni.  
Autor věnoval práci, zvláště pak studiu literatury velké úsilí, poněkud však podcenil 
čas potřebný na závěrečné korektury.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
O složení vnitřní a vnější jaderné membrány se dlouho mnoho nevědělo. 
V posledních letech se však začaly hromadit výsledky o lipidech a proteinech 
jaderného obalu a jejich funkcích.  Martin Štach prostudoval úctyhodné množství 
původní literatury i dostupných rešerší. Práci napsal zcela samostatně (Prvně jsem 
měla příležitost seznámit se s prací den před termínem odevzdání).  Dle mého 
názoru, autor splnil cíle práce. 
 
 

 

Návrh hodnocení školitele  
výborně   

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

 Posudek (v PDF formátu) musí být vložený k záznamu o práci v SIS nejpozději 3 pracovní 

dny před konáním obhajoby. Před převedením do PDF vymažte !!, prosím, v posudku 

„Instrukce pro vyplnění“.  
V případě komplikací s vložením posudku kontaktujte: kocova@natur.cuni.cz  

 Dále je nezbytné doručit vytištěný a podepsaný posudek v jedné kopii, která bude nezbytnou 
součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce osobně nebo poštou na adresu: 
Dr. Marie Kočová 

Katedra genetiky a mikrobiologie 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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