
Strana 1

Posudek na bakalářskou práci

! školitelský posudek
X oponentský posudek

Jméno posuzovate|e: Mácha Jaros|av

Datum:15.5.2006

Autor:Kateřina Ze|ená

Název práce: Exprese proteinu tep|otního šoku (HSP) v progredujících a
regredujících nádorech prasat Iinie MeLiM

X Práce ie |iterární rešerší. ! Práce obsahuie v|astní výs|edky.
Cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza..

HSP a imunita.

Struktura (č|enění) práce:

Úvod, Heat shock proteiny, Nádory, MeLiM prasata, HSPs a nádory.

x,
urenenr vynovuje.

Jsou po.uŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z literárních zdrojů?
Chybí popis funkce chaperonů, není vysvětlen rozdí| mezi chaperony a chaperoniny.
Není uvedena citace pro přeh|ed rodin chaperonů.

Jsou získané vlastní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Nejsou, v textu jsou odkazy na řadu funkcí chaperonů, které neby|y vysvět|eny.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
obrazová dokumentace a grafika jsou v pořádku, v práci se a|e vyskytujítak vágní
formulace, Že je text místy nesrozumi|e|ný. Na přík|ad ,,Mnoho MHc mo|ekuI váŽe
HSPs, ale druh HSP pro navázané peptidy není daný specifitou vazby.', nebo
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Splnění cí!ů práce a celkové hodnocení:
Práce je nahromaděním značného počtu faktů, chybí a|e hodnocení souvis|ostí a
obecný přístup je podcenén. Zdá se, Že autorka má problémy s rozpoznáním
významu dílčích experimentů v ce|kovém kontextu'

otázky a připomínky oponenta:

Nlá/rh hod eňí što|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

D vÝborně tr velmi dobře X dobře n nevyhověl(a

,,Zvýšená h|adiny Hsp70 v séru u pacientu po úpa|u nebo da|ších úrazech |ze urcit
|epší prognózl,,nebo ,,MHc ljsou výborně adaptované reflektovat změny v
proteinovém zastoupen í bunky (proteomu)..'

lnstrukce pro vyplněn í:

o Prosíme oponenty i Školitele o co nejstruČnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznaČené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
o V případě práce za|oŽené na v|astnÍch výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.


