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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem této práce je popsat bakteriální adaptace na podmínky oxidativního stresu 
na úrovni regulace transkripce, translace i metabolismu u gramnegativní 
enterobakterie Escherichia coli. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, podstata oxidativního stresu, adaptace na 
stres u E. coli a třetí popisující některé alternativní systémy adaptací na oxidativní 
stres u rodů Bacillus, Pseudomas a Streptomyces. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci autorka použila a správně citovala 137 původních prací. 
 
 

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): 
Práce obsahuje 11 převzatých obrázků, kdy je vždy uveden jejich zdroj, doplňují 
vhodně text a jsou v dobré kvalitě. Práce má všechny předepsané formální části, 
jediné co uniklo naší pozornosti při závěrečném formátování textu je, že bylo špatně 
přiřazeno číslování podkapitol v kapitolách 1 a 2. Bylo studentkou opraveno 
v erratech. Konečná jazyková úroveň je dobrá. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Studentka určitě cíle práce splnila, i když vývoj sepisování nebyl přímočarý a měl 
postupný vývoj. Studentka projevila během sepisování píli a snahu se učit nejen 
vyhledávat zdroje, ale právě pracovat s odborným textem a jeho interpretací. Na 
práci začala pracovat včas a tak byl čas na úspěšný vývoj a myslím, že cíle 
bakalářské práce byly splněny i samotným procesem sepisování. 
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