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udek baka|ářsk prá

lE1glglllace a progrese spol

] Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
] PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z|iterárních zdrojů?

Autorka prokáza|a ve|mi dobrou orientaci v odborné |iteratuře, jejím vyh|edávání a
racovant.

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

V diskusijsou
Diskuse
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

zmíněny všechny podstatné aspekty týkající se dané prob|ematiky.
áŽená a věcná.

Práce má ve|mi dobrou obrazovou a grafickou Úroveň. Text je
obsahuje jen má|o gramatických chyb. Místy je však poněkud

dobře č|eněný,
komplikovaný, zřejmě

Ve Snaze o co neidetai|něiší vvsvět|ení situace.
Splnění cílŮ práce a celkové hodnocení:
Autorka vyčerpávajícím způsobem zpracova|a poznatky, týkající se HSP a jejich
dvojího působení v nádorových procesech. Přehledně shrnu|a všechny známé
skutečnosti, včetně nejnovějších poznatků na po|i experimentá|ní terapie nádorů.
Autorka prokáza|a ve|mi dobrou schopnost orientace v odborné |iteratuře, stejně
jako schopnost věcného a kritického rozboru zadaného tématu. Ve|mi zdatně zv|ád|a
i písemné zpracování rešerše. K teoretické i experimentá|ní práci vŽdy přistupuje
ve|mi zodpovědně a s příkladnou pílí,

na ouos cl

x ško|ite|ský posudek
[-] oponentský posudek

Jméno posuzovate|e:
Mgr. A|ena Morávková, PhD'
Datum:
10.5.2006

Autor:
Kateřina Ze|ená
Název práce.

Exprese proteinů tep|otního šoku (HSP) v progredujících a regredujících nádorech u
prasat linie MeLiM.

x Práce ie Iiterární rešerší. | | Práce obsahuie v|astní výs|edkv.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Předmětem této práce by|o shrnutí součastných poznatků o vztahu HSP
k nádorovému buiení a ieiich případnému wuŽití v terapii nádorových onemocnění.
Struktura (č|enění) práce:

Práce je č|eněna do čtyř kapitol. První a nejrozsáh|ejší z nich přeh|edně shrnuje
dosavadní poznatky o proteinech tep|otního šoku, jejich lokaIizaci a předpok|ádané
funkci. Druhá kapito|a se věnuje procesům spojeným s nádorovým bujením' Se
zvláštním přih|édnutím k ma|ignímu me|anomu. Ve třetí kapito|e je krátce zmíněn
zvířecí mode| MeLiM prasat, pouŽívaných v naší |aboratoři pro studium ma|igního
me|anomu' V poslední kapito|e je nastíněna dvojí Úloha HSP v procesu nádorové

otázky a připomínky oponenta:
čuii tuto práci k



Strana 2
i

i

t/,
I

Návrh hodnocení školite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

borně fl velmi dobře dobře
Podpis ško|ite|e/oponenta: l l^v LlYVv|vr

A GENETIKY

KADEMlE VĚD ČEsKÉ |lEPuBLIKY

lnstrukce pro Vyplněni.
. Prosíme oponenty i Školitele o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznaČené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. V přÍpadě práce za|ožené na vlastních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výsledků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v ,1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7 ' 128 44 Praha 2.


