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xl-.] Práce je |iterární rešerší. Práce obsahuje v|astní výsled

traktu a
cÍIe práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cí|em práce by|o seznámit se s prob|ematikou imunity v respiračním
porovnat různé mechanismy imunity na mukózních površích.
Struktura (č|enění) práce:
Práce je standartně č|eněna na úvod, literární přeh|ed, závěr a seznam pouŽité
literatury.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z Iiterárních zdrojů?
Práce obsahuje dostatečný literární přeh|ed (přes 40 citací). Práce by však měly být
peč|ivěji citovány (některé časopisy mají zkrácený název, jiné neŽkrácený, některé
zkrácené názvy jsou s tečkama, jné bez teček, atd)

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvolené téma adekvátně diskutovaný
Práce neobsahuje v|astní výs|edky. Literární údaje jsou adekvátně citivány

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úrorlen):
Práce má odpovídající formá|ní úpravu. Je z ni však cítit |iterární prvotina. Např.
často je co věta, to odstavec. Některé obraty jsou snad i úsměvné: např. na str. 14
píše ''odpočívající mye|oidní Dc'' - místo k|idová mye|oidní DC, na str. 18 ''Th2
buňky opatřují pomoc B-|ymfocytům'', atd.

Sp|nění cí|ů práce a celkové hodnocení:
Práce splnila svůj účel. Studentka se seznámi|a s problematikou a současnou
literaturou v dané ob|asti a nabyté poznatky jí budou jistě ku prospěchu při
přípravě a zpracování diplomové práce.

otázky a připomínky oponenta:

Nemám Žádné da|ší připomínky nebo dotazy.



Strana 2

Návrh hodnocení
informací)

nebo oponenta (zn nebude součástí zveřej něných

velmi dobře
Podpis ponenta:

lnstrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i ško|itele o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou po.vinnou součástí posudku'

r V případě práce ia|oŽené na v|astních výs|edcÍch hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Úče|y

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v '1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na

sekreiariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng' Jitka Suchá)' Viničná 7, 128 44 Praha2.


