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Posudek na bakalá řskou práci  

 školitelský posudek 
  

Jméno posuzovatele: Klára Grantz Šaškov á 

Datum: 1.6.2016 

Autor: Zuzana Kru žíkov á 

Název práce:    Nanočástice  pro  využití  v genové  terapii  
                         (Nanoparticles for gene editing) 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). ANO 
 Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovn í hypot éza…) 
 
 

Cílem pr áce bylo p ředstavit nov é metody genov ého editov ání za pomoci pro-

gramovateln ých nukleas a d ále uv ést p říklady mo žnost í doru čování těchto nuk-

leas do bun ěk ve form ě nano částic za účelem mo žného terapeutick ého zásahu.  
  

Struktura (členění) práce: 

Členění bakal ářské práce je obvykl é a přehledn é a forma odpov ídá doporu če-

ným pravidl ům. 
 
 

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

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

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

Form áln í úrove ň práce je dle m ého n ázoru velmi dobr é kvality. 
 

Splnění cílů práce a celkov é hodnocen í: 
 

Při zadání této pr áce jsem si uv ědomovala, že zpracov ání literatury o nano části-

cích, kter é mohou doru čovat genomov é edita ční enzymy c íleně do bun ěk, nen í 
snadn ý úkol. Nejen proto, že mno žstv í literatury je v  této oblasti obrovsk é a ori-

entovat se v  něm je nesnadn ý úkol i pro vysp ělého v ědce, ale tak é proto, že za-

dání vyžadovalo jistou d ávku invence a v ědeck é intuice, proto že probl ém nen í 
vůbec vy řešen. Zuzana Kru žíkov á se tohoto úkolu, dle m ého n ázoru, zhostila 

velmi dob ře. Na práci pracovala se zna čným p ředstihem a s  velk ým úsil ím. Práce, 

kterou odevzdala, je pro n ás velmi u žitečná a inspirovala n ás ji ž k řadě experi-

ment ů, na kter ých se Zuzana tak é pod ílela. 
 
 

Otázky a připom ínky  oponenta:  
 

Návrh hodnocení školitele: 
 
 výborn ě     

Podpis školitele: 

 
 
 
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. 

 


