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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předložená práce se zabývá novými molekulárně-biologickými metodami (RNAi a 
zejména pak CRISPR) a jejich využitím při studiu parazitických protist. Do značné 
míry se jedná o vyčerpávající přehled, avšak v některých případech bylo nutné 
příslušné kapitoly částečně redukovat a zaměřit se pouze na výčet nejdůležitějších 
poznatků a studií. 
Jedná se o téma velmi "horké", a proto i lákavé k důkladnému zpracování, na 
druhou stranu je nutné počítat s tím, že vývoj jde v příslušné tématice velmi rychle 
kupředu a uvedené informace proto mohou rychle zastarávat.  

Struktura (členění) práce: 
Práce má celkem 27 stran textu a rozsáhlý přehled citované literatury. Součástí 
práce je i řada obrázků a schémat, které vhodně dokreslují zpracovávané téma. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Seznam literatury je opravdu úctyhodný, citované práce jsou zcela relevantní. V 
rámci některých témat byla nutná jejich redukce, což s sebou neslo riziko vynechání 
některých méně význačných, přesto však zcela relevantních prací. Musím pochválit 
Veroniku za velké množství nastudované literatury i za její kritické zhodnocení, které 
práce do konečné podoby BP zařadit a které vynechat.  

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Neobsahuje.  

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Autorka pracovala velmi samostatně a moje zásahy do textové podoby BP byly 
spíše minoritní. Rovněž jazyková úroveň textu je dle mého názoru dobrá a odpovídá 
úrovni bakalářské práce. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Téma BP je jasně vymezené a stanovené cíle autorka jednoznačně splnila. Práce je 
kvalitním a aktuálním přehledem současné situace týkající se využití metod RNAi a 
CRISPR při studiu parazitických protist. Autorka zcela naplnila zadané cíle (které 
nelze ani zdaleka považovat za triviální) a prokázala svoji značnou samostatnost při 
práci s literaturou i s odborným textem.  

Otázky a připomínky oponenta: 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných 
informací) 
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