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Posudek na bakalářskou práci 
 

X školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Vladimír Hampl 
 

Datum: 
24.5.2018 

Autor: Marie Zelená 
 

Název práce: Syntéza železo-sirných center u anaerobních protist 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout poznatky o modifikacích a redukcích drah pro syntézu FeS 
center u anaerobních protist. Zatímco pro kvasinkový, savčí a E. coli systém existuje 
v literatuře celá řada review článků, eukaryotičtí anaerobové nikde shrnuti nejsou, 
přestože již existuje poměrně mnoho dat. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
V první třetině práce autorka ve stručnosti představuje průběh syntézy FeS center u 
kvasinky, člověka, E. coli a Azotobacter vinelandii a tím i všechny základní dráhy, 
které se tohoto procesu účastní. V této části není kladen důraz na podrobnosti rekcí 
a je čerpáno především z přehledných článků. Jádrem práce jsou následující 2/3 ve 
který se snaží vyčerpávajícím způsobem popsat odchylky od „standardu“ 
nastíněného na začátku, které byly nalezeny u anaerobních protist. V závěru 
diskutuje společné rysy nalezených modifikací a jejich případné důsledky. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Podle mého názoru ano. 
 
 
 

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): 
Formální úroveň je podle mého názoru dobrá. 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Domnívám se, že práce cíl splnila. Autorka si nastudovala příslušný objem literatury 
a poměrně samostatně napsala předloženou práci. Moje úloha byla spíše 
konzultační, doporučování článků a komentáře k formě psaní. Moje přímé zásahy do 
textu byly minimální. Autorka se snažila dodržovat stanovený harmonogram psaní a 
vyhnula se tak závěrečnému stresu. S její prací i přístupem jsem byl spokojen 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 
X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2016-pravidla.pdf zejména části „Pojetí a 
rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu pdf v elektronické podobě do 28. 5. 2018 na e-
mail kulikova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve studentském informačním systému), a 
dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) nejpozději v den obhajoby 1. 
6. 2018 osobně nebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF 
UK, Viničná 7, 128 43 Praha 2 
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