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Název práce: Úloha LINC komplexu v samčích germinálních buňkách 
 
                        The role of LINC complex in male germinal cells 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce popisuje funkci proteinového komplexu LINC (Linker of nucleoskeleton and 
cytoskeleton) v průběhu vývoje spermií. Detailněji se zabývá jednotlivými proteiny 
v komplexu a jejich rolí v procesech spermatogeneze a spermiogeneze. 
  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je strukturovaná v souladu s předpisy pro tvorbu bakalářských prací. Po 
stručném úvodu následuje vlastní literární rešerše v rozsahu 25 stran. V první části 
je popsána struktura a interakce proteinů LINC komplexu. Následují kapitoly 
rozebírající konkrétní mechanismy jakými tento komplex reguluje vznik spermií a 
jeho vliv na mužskou neplodnost. Poslední kapitola se soustředí na funkce LINC 
komplexu, které jsou dosud nedostatečně prozkoumané. Následuje závěr shrnující 
předložené informace. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce obsahuje 62 citací. Naprostou většinou se jedná o primární zdroje. 
Přehledové články jsou v seznamu literatury označeny. Veškeré použité literární 
zdroje jsou relevantní  a jsou správně citovány a uvedeny v seznamu použité 
literatury. Vzhledem k rozsahu práce je množství literárních zdrojů dostatečné.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastní výsledky nejsou součástí předložené práce. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce obsahuje 11 obrázků; dva jsou vytvořeny samotnou autorkou, zbývajících 9 je 
převzato a upraveno z literatury. Dvě přehledové tabulky jsou vhodným doplněním 
textu, nicméně na tabulku 2 je v textu odkazováno před odkazem na tabulku 1. 
V textu se též dvakrát vyskytuje odkaz na kapitolu 2.4, která ale není součástí práce. 
Práce je psána v anglickém jazyce na dobré úrovni. Chyby, které se v textu vyskytují 
nijak zásadně nesnižují srozumitelnost ani plynulost textu. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cílem práce bylo shrnout dostupné informace o funkci proteinového komplexu LINC 
v jednotlivých vývojových stádiích spermií. Tento cíl byl v plné míře splněn. Autorka 
přehledně popisuje strukturu jednotlivých proteinů komplexu, jejich interakce a 
příčiny mužské neplodnosti vznikajících v důsledku jejich nesprávné funkce. Práce 
je velmi dobře napsaná a poskytuje kvalitní vhled do zajímavého tématu. Doporučuji 
práci k obhajobě se známkou „výborně“. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Autorka popisuje lokalizaci a roli jednoho LINC komplexu (konkrétně 
SUN1n+KASH3) mimo jádro (v akrozomu). Existuje nějaký další příklad, kdy 
by LINC komplex jako celek nebo jeho podjednotka měli funkci mimo 
jadernou membránu? 

2. SUN proteiny obecně obsahují jednu transmemránovou doménu, která 
umožňuje jejich ukotvení ve vnitřní jaderné membráně, nicméně SUN4 má 
tyto transmembránové domény dvě. Je autorce známý nějaký důvod proč 
tomu tak je? 

3. Mutace v genu kódujícího protein SUN5 znemožňuje spermii přirozené 
oplodnění. Toto lze obejít intracytoplasmatickou injektáží spermie do vajíčka 
(ICSI). Vzniklé oplozené vajíčko je pak heterozygotně mutantní v genu pro 
SUN5. Má heterozygotní mutace v SEL5 vliv na plodnost takto vzniklého 
jedince? 

 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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