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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Ing. Filipa Bubeníčková 

Datum: 
23.6.2020 

Autor: Irem Mertová 
 

Název práce: 
Role importinů v reprodukci 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce slečny Mertové je shrnutí a diskuze dosavadních poznatků 
o roli importinů v reprodukci savců se zaměřením na gametogenezi, diferenciaci 
kmenových buněk a možnou úlohu importinů při zvládání oxidativního stresu 
spermiemi. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Bakalářská práce na téma Role importinů v reprodukci je psána formou literární 
rešerše. Abstrakt vhodně definuje předkládané téma a cíle práce. Obsah je 
přehledně sestavený, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Studentka zpracovala náročné téma z obdivuhodného množství vědecké literatury. 
Povedlo se jí zpracovat odborný text, který zabíhá do detailů molekulární biologie a 
biochemie velmi zdařile. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po jazykové stránce není studentce co vytknout. Text je komplikovaný velkým 
množstvím odborných termínů a zkratek a i přes to zpracovaný pochopitelně. Kvituji 
seznam použitých zkratek na začátku práce a využití obrázků, které pochopení textu 
zjednodušší a naruší jednotvárnost textu nabitého informacemi. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle, které si slečna Mertová ve své práci vytyčila, byly splněny. Předložila práci 
s vysokým obsahem informací na téma importinů a jejich role v reprodukci u různých 
druhů savců. Vhodně dostupné informace z vědeckých prací sjednotila do 
uceleného textu. Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou, na odborné úrovni, 
obsahující velké množství zajímavých skutečností na zvolené téma. 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
Otázky:  
Můžete uvést, jakými metodami se detekuje lokalizace importinů a jejich výskyt a 
role v různých fázích gametogeneze? 
Shrňte typy a funkci karyoferinů. 
Na str.13 zmiňujete Hedgehog dráhu, můžete ji přiblížit? 
 
 
 
 
 

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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