
Strana 1 

 

Posudek na bakalářskou práci 

 školitelský posudek 
x oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

Jana Šmahelová 

Datum: 
30.5.2016 

Autor: Mária Dubišová 

Název práce: Výskyt a patologické pôsobenie ľudského parvovírusu B19 v bežnej 
populácií a u imunokompromitovaných pacientov 

 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 popsat biologické vlastnosti parvoviru B19 a shrnout aktuální po-
znatky o různých patologických projevech působení lidského parvoviru B19 
v populaci zdravých lidí a především u imunosuprimovaných jedinců.  
 

Struktura (členění) práce:  
 
Autorka dodržela předepsaný rozsah bakalářské práce. Struktura je obvyklá pro ten-
to typ prací, nechybí abstrakt a seznam klíčových slov ve slovenštině a angličtině, 
obsah a seznam použitých zkratek. Někde je použité nadbytečné členění do podka-
pitol, které jsou pak příliš stručné, a text proto místy působí nesourodě. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V textu je citováno více než 150 prací, část citací je aktuálních z posledních 5 let, 
použité literární zdroje jsou povětšinou citovány správně a v jednotném formátu. Vět-
ší pozornost by měla být věnována citaci kapitol z knih (chybí editor, vydání, nakla-
datel), 3 práce jsou citovány duplicitně (Norja et al., 2006; Servey et al., 2007; Young 
and Brown, 2004).  
 

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

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je vypracována pečlivě s náležitou grafickou úpravou, text je vhodně doplněn 
obrázky, jedním grafem a tabulkou. V textu jsou drobné formální chyby – např. ne-
jednotný formát citací u převzatých obrázků, v Obsahu chybí kapitola 8 a podkapitola 
11.2, dále chybné psaní pomlčky v textu, nutné sjednotit velká/malá písmena 
v názvu erythema infectiosum. Autorka také občas použila nepřesné formulace – 
např. „…na N-koncovej časti genómu…“ (str. 20). 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka Mária Dubišová ve své bakalářské práci přehledně popsala současné 
poznatky o biologických vlastnostech a struktuře parvoviru B19. Podala ucele-
ný přehled o patologickém působení viru v běžné i imunokompromitované po-
pulaci. V poslední kapitole shrnula zajímavé poznatky o výskytu genotypů par-
voviru B19 ve světě. Cíle práce byly naplněny a práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1. Jaká je prevalence parvoviru B19 v české populaci? Mohla by autorka zhodnotit 
jaké je riziko přenosu tohoto viru krevními deriváty? Provádí se screening krevních 
derivátů před jejich podáním imunosuprimovaným pacientům? 
 
2. Autorka na str. 14 uvádí, že virus po infekci persistuje u bezpříznakových osob 
v tkáních bez replikace. V kapitole 9 o genetické diverzitě viru na str. 25 je uvedeno, 
že k akumulaci mutací může přispívat persistence viru, pro kterou je typická slabá 
kontinuálně probíhající replikace. Mohla by se autorka k těmto formulacím vyjádřit a 
objasnit je? 
 
3. Jsou někteří imunokompetentní jedinci nějakým způsobem disponováni 
k patologickým následkům po infekci parvovirem B19? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bo-
dům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 


