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Název práce: Role proteinkináz ve výstavbě dělícího vřeténka a segregaci 
chromozomů v meióze savčích oocytů. 

 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce je představit proteinkinázy, které mají klíčovou roli ve 
výstavbě dělicího vřeténka a následné segregaci chromozomů během meiózy 
savčích oocytů. Dále se práce věnuje vzájemným vztahům a zastupitelností těchto 
kináz. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Bakalářská práce má standardní členění odpovídající zvyklostem oboru. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V se své práci cituje Anna Komrsková relevantní literární zdroje a to v dostatečném 
množství. Používá však celou řadu přehledových článků, aniž by to bylo v textu či 
seznamu literatury jakkoliv vyznačeno. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Bakalářská práce je sepsána v českém jazyce, čtivě a s minimem překlepů. Snad 
jen termín kinetochor je překvapivě používán v ženském rodě, ačkoliv ho odborná 
veřejnost obvykle skloňuje dle mluvnického vzoru hrad. Latinské názvy organizmů 
psané kurzívou není možné skloňovat („u oocytů Drozofily a Xenopa“). 
Obrazová dokumentace vhodně doplňuje první polovinu práce. Je škoda, že 
kapitoly věnované přímo proteinkinázám obsahují pouze jediný obrázek. Několik 
vhodně zvolených schémat v této části by čtenáři usnadnilo pochopení textu o 
vzájemném vztahu kináz. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Předkládaná bakalářská práce víceméně naplňuje vytyčené cíle, byť se ve 
skutečnosti z významné části věnuje lépe prozkoumaným úlohám proteinkináz 
v mitóze a až následně srovnává tato fakta s jejich rolí v meiotickém dělení. Takový 
postup je pochopitelný, ale bylo by správné zvolit odpovídající název práce.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
Mám výhrady k následujícím tvrzením: 
Str. 10: „Známe dva hlavní typy buněčného dělení u eukaryot – mitózu a meiózu.“ 
Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi buněčným a jaderným dělením. Upřesněte Vaše 
tvrzení. 
Str. 12: „Samčí pohlavní buňky – spermie – vznikají po celý život jedince…“ Je 
tomu skutečně tak?  
Str. 13: „Po dosažení puberty začne žena periodicky ovulovat…“ Práce se však 
zabývá meiózou oocytů savců obecně. Ovulují všechny pohlavně dospělé savčí 
samice periodicky? Víte, co je provokovaná ovulace a u kterých druhů se 
vyskytuje? 
 
Další otázky: 
Co je diktyotenní stádium (obr. 4)? Odpovídá některé základní fázi meiózy? 
Co je T-smyčka cyklin-dependentních kináz a k čemu slouží? 
Jakým mechanismem ztrácejí oocyty centrioly? 
Navrhněte pokus, kterým byste ověřila, že používaný proteinkinázový inhibitor 
skutečně blokuje pouze aktivitu jedné konkrétní kinázy z rodiny příbuzných 
molekul. Jsou inhibitory cílící na Aurora kinázy a Polo-like kinázy takto specifické? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


