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Posudek na bakalářskou práci 
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Jméno posuzovatele:  
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. 

Datum: 
18. 5. 2019 

Autor: Václav Bočan 
 

Název práce:  Microtubule inner proteins 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem předkládané bakalářské práce bylo shrnout veškeré dostupné poznatky o 
stále málo prozkoumaných proteinech, které se nacházejí v lumen mikrotubulů (tzv. 
MIPs, microtubule inner proteins).  
 

Struktura (členění) práce: 
Bakalářská práce má standardní členění, které odpovídá zvyklostem oboru. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor se věnoval práci s literaturou opravdu pečlivě, neváhal vyhledávat a číst 
primární články ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, zároveň ale 
vyčerpávajícím způsobem využil i nejnovější literární zdroje. Ze všech pramenů 
čerpal relevantní informace a zároveň je v práci správně cituje. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce je literární rešerší bez experimentálních výsledků. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Práce je sepsána v anglickém jazyce, 
v podstatě bez překlepů a formátovacích prohřešků. Text je vhodně doplněn pěti 
obrázky a jednou přehledovou tabulkou. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle bakalářské práce Václava Bočana byly bezezbytku naplněny. Autor dokázal 
vyčerpávajícím způsobem shrnout známá fakta o vnitřních proteinech mikrotubulů. 
Identifikované proteiny přehledně rozdělil dle funkce na strukturní a enzymaticky 
aktivní proteiny, dále je pak kategorizoval dle konkrétního typu mikrotubulární 
struktury, ve které se vyskytují. Vašek sepisoval bakalářskou práci velmi 
samostatně. Neváhal kontaktovat zahraniční autory článků, pokud měl další otázky 
k jejich práci. Zároveň v poslední kapitole zasadil shrnuté poznatky do širšího 
kontextu hypotéz o úloze vnitřního prostoru mikrotubulů. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


