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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Představit velice komplexní a aktuální téma buněčné biologie – mechanismy degradace proteinů 
v kontextu sekretorické dráhy a kontroly jejich kvality. 

Struktura (členění) práce: 
Standardní, promyšlená, obsahuje všechny požadované součásti. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou vysoce relevantní, aktuální, reprezentativní. Z kvantitativního hlediska se 
jedná o zdrojování vysoce nadstandardní. 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce vynikající práce. Obrazová dokumentace je vlastní, promyšlená, s přidanou 
hodnotou, vysoce synergní s popisy obrázků. Grafika je bez chyb, práce působí v tomto ohledu 
velice profesionálním dojmem. Práce je sepsána výbornou angličtinou, je dobře čitelná, 
v podstatě bez překlepů (našel jsem v celé práci jeden) a stylistických prohřešků (opět, v celé 
práci jsem objevil jedinou větu v samém závěru, kde bych si dokázal představit jiný slovosled).  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Jedná se o vynikající bakalářskou práci, jednu z nejlepších, jakou jsem kdy oponoval. Kromě 
výborné formální úrovně je její silnou stránkou samotný obsah. Téma je totiž vysoce aktuální, 
intelektuálně vysoce náročné, v buněčné biologii v centru pozornosti, navíc s biomedicinálním 
přesahem. O kvalitě práce svědčí i to, že otázky čtenáře, které se objevují při čtení jsou 
následně zodpovídány, což je důkazem „příběhovosti“ předloženého textu, což je netriviální 
pozitivní atribut. Z mého pohledu je kvalita zpracování, aktuálnost i formální excelence včetně 
vlastní obrazové dokumentace vhodným doporučením publikování s minimálními úpravami jako 
přehledového článku! 

Otázky a připomínky oponenta: 
Přesto, že samotný text průběžně na velkou většinu mých otázek sám odpověděl, některé 
zůstaly: 

1. Je možné za součást diskutované problematiky in extenso považovat i exosomy, 
potenciálně schopné zbavovat buňku špatně sbalených/nefunkčních proteinů a jejich 
komplexů? Bylo by možné uvažovat v tomto ohledu o mezibuněčné kooperaci – využití 
specialistů na degradativní chemii – makrofágů a neutrofilů, současně vyřešit topologické 
komplikace? 

2. V některých kontextech (např. oplození je uvažována extracelulární ubiquitinylace a 
proteazómová aktivita. Existují v publikované literatuře informace o intralumenální (popř. 
extracelulární) ubiquitinylaci, popř. o samotné přítomnosti ubiquitinu v lumen ER nebo 
Golgiho komplexu? Jakým způsobem dochází k metabolickému obratu ubiquitinu jako 
takového, jaký je poločas jeho obměny na molekulární úrovni. 

3. V práci je opakovaně tematizována autofágie různých typů. Zajímalo by mne, zda 
v kontextu tématu práce je relevantní tzv. piecemeal mikroautofágie fragmentů 
buněčného jádra. 
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