
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Hana Španielová 

Datum: 
30.5.2018 

Autor: 
 Lucie Schreiberová 
 

Název práce: 
 
Mývalí polyomavirus: příklad nebo výjimka při onkogenezi způsobené 
polyomavirem? 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce bylo shrnout relevantní poznatky o karcinogenezi 
způsobené polyomaviry a porovnat je s poznatky o mechanismech uvažovaných při 
karcinogenezi způsobené nově objeveným mývalím polyomavirem.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má všechny náležitosti, vlastní text je členěn do pěti kapitol a seznam 
literatury obsahuje 136 literárních pramenů.  
 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO 
 

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

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Velmi dobrá. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. V práci jsou přehledně shrnuty dostupné (publikované) 
informace o nově objeveném mývalím polyomaviru a jsou zasazeny do kontextu 
poznatků o tumorogenezi ostatních virů z čeledě Polyomaviridae. Práce byla 
vypracována pod vedením konzultantky Mgr. Alžběty Sekavové, která hodnotí 
přístup autorky k sepisování práce velmi kladně. Lucie vypracovala práci 
samostatně a pouze po několika konzultacích, na které přicházela vždy velice dobře 
připravena, s promyšlenými a relevantními dotazy. Navzdory náročnosti tématu se 
velice zdatné zorientovala v publikované literatuře, v závěru sepisování neváhala 
zasáhnout do textu i podstatnými úpravami a sepsala kvalitní rešerši. Za ocenění 
stojí její proaktivní přístup, zodpovědnost a pečlivost, se kterou k sepisováni práce 
přistupovala. 
Práce jednoznačně splňuje všechny požadavky kladené na práci bakalářskou a bez 
výhrad ji doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
--- 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


