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Posudek na bakalářskou práci 

 
X školitelský posudek 

 oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: 
RNDr. Eva Nohýnková, PhD 
Datum: 1.9.2014 
 

Autor: Petra Štofaniková 
 
Název práce:  
Diagnostika a terapie nákaz volně žijícími amébami patogenními pro člověka 
 
X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo, na základě dostupných literárních údajů, poskytnout přehled o 
možnostech laboratorní diagnostiky a léčby nákaz, které volně žijící améby 
s patogenním potenciálem u člověka vyvolávají.    
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Členění práce je zcela v souladu s požadavky kladenými na bakalářskou práci 
z biologie. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou použity v dostatečném počtu, jsou správně citovány jak 
formálně, tak věcně. Drobná výtka se týká několika obecně známějších pasáží, kde 
v některých případech literární odkaz chybí. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce nemohu práci nevytknout, že neobsahuje obrazovou 
dokumentaci, která by čtenáři přiblížila popisované původce a klinické obrazy 
onemocnění. Naopak po jazykové stránce, přestože autorka není „rodilou mluvčí“, v 
práci nejsou – až na malé výjimky – gramatické chyby. Jazyk práce odpovídá jazyku 
odborného textu.      
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Jako školitelka jsem přesvědčena, že i přes některé drobné shora zmíněné formální 
nedostatky předložená bakalářská práce splňuje svůj cíl, tj. sepsání literární rešerše 
na dané téma, v tomto případě nijak snadné, protože napsat rešerši na téma, které 
je součástí přehledových článků i kapitol, aniž by autor nebyl ovlivněn předchozími 
sděleními, je obtížné. Autorka zvládla samostatně utřídit současné i obecně známé 
literární poznatky, a tím prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou na 
dobré úrovni. Tím  splnila požadavky kladené na bakalářskou práci. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (pouze jedna známka - bude součástí 
zveřejněných informací) 
 
x výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 
 


