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Posudek na bakalářskou práci
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|]*áno pósuzŇátele:-
|*] oponentský posudek I Doc. MUDr' Ludmi|a Prokešová,

Struktura (č|enění) práce.

Po krátkém úvodu nás|eduje literární rešerše jejíŽ hlavní,
se týkají irnuno|ogického rozpoznávání mikroorganismů,
adaptivní imunity se specie|ním zaměřením na respirační
shi.nutí a Seziiam iiieratilry.
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r I Datum.
,li I 1.9.2006
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i Autor: Lenka Borkovcová
I

j Přirozená a adaptivní imunita respiračního traktu

Cíle práce (předmět rešerše, pracovni hypotéza...}

Seznámení se s dosavadními poznatky o obranných mechanismech respiračního
traktu, jejichŽ studium bude náplní p|ánované magisterské diplomové práce.
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dále rozvedené kapitoiy,
přirozené imurrity a
trakt, nás|eduje krátke

Jsolt pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsolr
Pottži|(a) autor(ka) v rešerŠi re|evantní údaje z

v prác! správně citcrvány?
Iiterárních zdroiů?

Seznam |iteratury je přiměřený baka|ářské práci, reference jsou rjobře citrrvány a
pochází z mezinárodních impaktovaných časopisů.

Jsou získané v|astnÍ výs|edky nebcl zvo|ené téma adekvátňé oiškúióválr.iž 
-- --

Literární údaje jsou dobře a kriticky zpracovány a uváděny do vzájemných
souvisIostí.

Formá|r]Í úrořeň piačďGb;á'óvá ďót<-umeňťáóě,_gráTiká' TeXi;-lá'ýkóúá lrror,án).

Práce je dobře formá|ně napsána a upravena. obrázky jsorr převzaty z |iteratury ar

zdroje jsou řádně citovány.
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špiněňí ďlríprace a celrovo hodnocení:-- --_-- _ _ --_-- _---t

t

Práce splni|a svůj ci| a hodnotím ji na výbornou' L. Borkovcová jevila o problematiku
zájem, docházela do naši |aboratoře, diskutova|a se mnou i s da|šími
spo|upracovníky a seznámila se i s prací laboratoře a metodami, které pouŽíváme.

otázky a připomínky oponenta:

otázky a připomínky nemám, protoŽe jako ško|ite|ka jsem tyto zá|eŽitosti řeši|a
průběŽně při přípravě práce'

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřeiněných
informací)

KyýLouĚ-_-nI9!I!!!o-!_8|]-dg!Le--f 1ry_Yyho_yĚ-!@)'
Podpis školite|e/oponenta :

Doc. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc

Instrukce pro vyp|něni:
o Prosíme oponenty i Školite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnějŠÍ komentáře k jednotltvým

bodům (dodrŽujte rozsah), tuČně vyznačené rubriky jsou povinnou součásti posuc1ku.
o V přÍpadě práce za|oŽené na v|astních výs|edcich hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků' obdobně jako u práce diplomové

" Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě ná h.aía.!..'€2.í:í-1j=l|.!!ii.il.Q; 1pro úče|y
zveřejněnÍ na internetu)' a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako souČást protclktrlu o obhajobě) n;"l

sekretariát blo|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá). Viničná 7, 128 44 Praha 2.


