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Název práce: Metody diagnostiky klíšťové encefalitidy: současnost a trendy 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této bakalářské práce bylo shrnout současné trendy v diagnostice klíšťové 
encefalitidy a pokusit se vytipovat možné způsoby přípravy antigenů pro 
imunologické testy, které budou mít omezenou schopnost zkříženě reagovat s 
protilátkami proti jiným flavivirům a budou použitelné pro diagnostiku onemocnění. 
 

Struktura (členění) práce: 
Hlavní text práce je sepsán na 34 stranách, práce má všechny požadované 
náležitosti a je logicky členěna do kapitol a podkapitol. Práce obsahuje seznam 
zkratek. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano, počet literárních zdrojů odpovídá rozsahu práce a zdroje jsou správně citovány. 
Autorka z literatury vybrala relevantní údaje.  
 

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): 
Velmi dobrá, ale kvalita některých obrázků se snížila při konverzi do požadovaného 
formátu.  Autorka má dar vyjadřovat se stručně a výstižně, v krátkých a 
informativních větách.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce zpracovává velmi aktuální téma. Autorka si časově sepisování bakalářské 
práce dobře rozvrhla, snažila se dostát cílům zadání bakalářské práce, text 
sepisovala zcela samostatně a ze strany školitele bylo navrženo jen několik úprav ve 
struktuře a členění textu. Věřím, že autorka se při sepisování bakalářské práce 
mnohé naučila a práce tedy splnila svůj hlavní cíl. Vlastní text jednoznačně splňuje 
všechny požadavky kladené na práci bakalářskou a bez výhrad jej doporučuji k 
obhajobě.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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