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Název práce:  
Role autofágie v adaptaci kvasinkových buněk.   
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je shrnout poznatky o základních typech autofágie u kvasinek. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je klasicky členěna do osmi kapitol dle standardů, začíná úvodem a končí 
závěrem a seznamem požité literatury. Členění hlavní části textu je logické a 
přehledné, jednotlivé kapitoly jsou podle potřeby členěny do podkapitol. Práce 
obsahuje abstrakt i klíčová slova. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou dobře vybrány a správně citovány. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlasní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je napsána čtivě a je po formální stránce na slušné úrovni. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce zpracovává velmi aktuální téma, což potvrzuje i fakt, že právě na poli výzkumu 
autofágie obdržel prof. Ohsumi v roce 2016 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. 
Ve své bakalářské práci se Michaela věnovala jak popisu různých typů autofágie u 
kvasinek tak i roli autofágie v adaptaci kvasinkových buněk. Musím konstatovat, že 
se autorka zhostila práce s velkou iniciativou a chutí. Velmi si cením toho, že 
Michaela pracovala při přípravě a sepisování své bakalářské práce zcela 
samostatně a ze strany školitele stačilo vytyčit základní rámec práce a následně 
působit skutečně pouze v roli poradce. Jako školiteli mi nezbývá než konstatovat, že 
cíle práce byly rozhodně splněny, práce splňuje všechny požadavky na ni kladené a 
je mou milou poviností doporučit ji k obhajobě.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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