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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Hana Španielová 

Datum: 
30.5.2018 

Autor: 
Dominik Musil 
 

Název práce: 
 
 Role JC viru v etiologii a léčbě roztroušené sklerózy 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této bakalářské práce bylo popsat souvislosti mezi infekcí JC virem, etiologií 
roztroušené sklerózy a onemocněním progresivní multifokální leukoencefalopatií 
(PML) u pacientů s roztroušenou sklerózou. Vzhledem k výzkumnému zaměření 
školitelky se práce měla zaměřit na virologické aspekty dané problematiky.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má všechny náležitosti, struktura práce je klasická – abstrakty a klíčová 
slova, obsah, seznam použitých zkratek, úvod do problematiky, vlastní text 
rešerše, závěr a seznam použité literatury. Celkem 26 stran. Seznam literatury 
obsahuje 76 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 v zásadě splněny. Autor se v problematice dobře zorientoval a 
sepsal rešerši na zadané téma, kde stručně, logicky a přehledně uspořádal 
dostupné informace o chorobě PML a původci tohoto onemocnění, JC viru. Roli JC 
viru nebo jiných virů v etiologii roztroušené sklerózy se však bohužel téměř 
nevěnoval, ale přehledně shrnul poznatky, které mohou být důležité pro pochopení 
souvislostí mezi léčbou roztroušené sklerózy pomocí nového léku Tysabri® a 
rozvojem onemocnění způsobeného právě JC virem.  
 
Dominik přistupoval k sepisování práce velmi zodpovědně, postup práce pravidelně 
konzultoval. Na radu školitelky postupně rozpracovával jednotlivá témata více do 
hloubky, ale vzhledem k tomu, že souběžně studuje další obor, neměl v závěru 
sepisování práce čas na to, aby se mu podařilo vyčerpávajícím způsobem zpracovat 
literaturu věnující se právě velmi zajímavým virologickým a imunologickým 
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aspektům, které mohou hrát roli v etiologii obou onemocnění. Přesto vznikla zdařilá 
bakalářská práce, která splnila zadané cíle. Práci jednoznačně doporučuji k 
obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
--- 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně  velmi dobře  dobře  nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


