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Práce ie |iterární rešerší. x )ráce obsahuje v|astní výs|edky
CíIe práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Zák|adem bakalářské práce je rozsáh|ý |iterární přeh|ed problematiky signá|ní dráhy
Wnt. V pos|ední částijsou rovněŽ uvedeny prvnípraktické výs|edky, které Vendu|a
získa|a během prvních měsícůsvé |aboratorní praxe.

Struktura (č|enění)práce:

Práce má,,k|asickou..a přeh|ednou strukturu s dě|ením na: obsah, souhrn, Seznam
zkratek, Úvod, v|astní rešerši,Úvodní praktické výsledky projektu, poděkování a
pouŽitou Iiteraturu'

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešeršire|evantní údaje z|iterárních zdrojů?
Práce ce|kem obsahuje šedesát |iterárních a dalších(napřík|ad internetových)
zdrojů, které jsou v textu správně citovány. MnoŽství pouŽitých citací považuji za
dostatečné.

Jsou získanév|astnívýs|edky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Zvo|ené téma je adekvátním způsobem rozvedeno (diskutováno); část s výs|edky
obsahuje první experimentá|nídata, která nenípod|e mého názoru nutné prozatím
diskutovat.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formá|ní Úroveň práce je na vysoké úrovni'
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Splnění cílůpráce a ce!kové hodnocení:

Bakalářská práce je po Íormá|ní i obsahové stránce na vynikajícíúrovni, a proto

hodnotím ,,Výborně.,.

ji

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnoceníško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)
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ve|mi dobře
Podpis škoI iteIe/oponenta:
V. Korinek v.r.
lnstrukce pro vypIněn
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Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějšía nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubrikyjsou povinnou součástí posudku.

V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnotte rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
Posudek se odevzdává (zasí|á) velektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro úče|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha 2'

