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počet bodů
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,, BÚdovó
hoďÉocení

1.1 Dodržení stanoveného rozsahu bakalářské práce 5 5

1.2 Clenění kapitol, podkapitol, oddílů dle typu kvalifikační
práce

5 5

1.3 Jazyková úroveň textu 5 5

1.4 Uprava textu, grafy, tabulky 5 5

1.5 Uvod (obsahuje aktuálnost tématu' přehled minulé i současné
literámí rešerše ke sledované tématice v české i cizojazyčné
literatuře, zabývá se teoretickými východisky zkoumání problému,
současným stavem řešení a nevýešenými otázkami, jsou jasně
definovány cíle práce. popis problému)
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2.r VwáŽenost teoretické a empirické části 6 6

2.2 Loeická návaznost v textu 6 6
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3.1 Formulace a vymezení problému a cíle práce 5 5
3.2 F ormulac e výzkumných otázek, pře dpokladů, hypotéz 5 3

-J --1 Adekvátnost zvolených vÝzkumných metod 4 4

3.4 Výběr a charakteristika výzkumného vzorku 4 4
3.5 AnalÝza a interoretace výsledků r0 7
3.6 Diskuze (výzkumníkova schopnost analýzy, interpretace a tozbor

hlavních v,ýsledků, konstatuje přijetí či odmítnutí otázek,
předpokladů, hypotéz, vlastní přínos, pohled autora k problematice'
konfrontace a oorovnání v,ísledků s cíli oráce)

10 8

3. t Závěr (obsahuje shrnutí všech argumentů z diskuze' komu je text
určen, doporučení pro praxi a další výzkumné šetření)

10 I
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otázky,, případný komentář k bakalářské práci:

U přístrojů pro NGS je jedním z důležitých parametrůo který se sleduje tzv. hloubka
čtení nebo hloubka sekvenování, co to znamená?

Jaký přístroj resp. technologii byste vybral pro lyšetřování genů AVPR2 a AQP2 u

onemocnění nefrogenní diabetes insipidus?

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporuě'řÍiDoporučuji |:-ž;::;::: IN€dopoř'}ě'řÍi

Navrhované hodnocení (napište qýslednou známku): Práci hodnotím jako výbornou - 1

Orientační tabulka bodového hodnocení a ýsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -90 1

89-79 2
78 -68 3

67 a méně nelryhověl
.. ,-7 I.-/ *- 
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U NIVE RZI TA KA R LoV-Ať+Rb \-Místo, datum: v Plznf,6|,Q+á<P0Jólra v plzni
Ustav biologie

Podpis : RNDr. Magtixr$př/a, Blbis'oooo y č. 1 6


