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Název práce: 
Role Wnt signalizace v interakci cirkadiánních hodin a buněčného cyklu 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této bakalářské práce je shrnout výsledky studií, které se zabývaly rolí Wnt 
signalizace při zprostředkování signálu mezi cirkadiánními hodinami a buněčným 
cyklem, která je nyní v centru pozornosti s ohledem na výzkum mechanismu vzniku 
nádorového onemocnění. Pozornost je věnována především savčím modelovým 
organismům, jejichž pozorováním lze získat vědomosti nejlépe využitelné v klinické 
praxi. Souhrnná práce s tímto specifickým zaměřením nebyla v poslední době 
publikována. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má klasickou strukturu, kdy mezi úvod a závěr jsou včleněny jednotlivé 
kapitoly popisující základní mechanismy zapojené do regulace buněčného cyklu a 
buněčných cirkadiánních hodin, následované mechanismy vzájemné komunikace 
mezi oběma procesy zprostředkované pomocí WNT/B-Katenin dráhy v různých 
tkáních a buněčných typech, a nakonec shrnující potenciální úlohu těchto 
mechanismů při vzniku nádorového bujení.    
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka byla velmi pečlivá při vyhledávání primárních zdrojů, které správně citovala. 
Přehledné články jsou použity v případě, že se jedná o téma přesahující zaměření 
bakalářské práce. V tomto oboru se nové práce objevují každým dnem a autorka 
byla schopna udržet krok s tímto trendem a její práce představuje velmi kvalitní 
soubor dostupných informací, včetně těch nejnovějších. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce považuji úroveň práce za zcela nadprůměrnou. Je psána velmi 
srozumitelně při zachování odbornosti a smyslu pro detail. Obrazová dokumentace 
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je velmi vhodně zvolena tak, aby podpořila srozumitelnost textu. Zde bych také ráda 
zmínila, že z mé dlouholeté zkušenosti se jedná poprvé o práci, do které jsem 
nemusela po formální stránce nijak zasahovat. Studentka předkládala ke 
konzultacím text, který nevyžadoval z mé strany žádné formální úpravy. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Celkové hodnocení bakalářské práce je z hlediska školitele zcela vynikající, a to po 
všech stránkách. Cíle práce autorka bezesporu splnila a jedná se skutečně o 
mimořádně kvalitní bakalářskou práci. Studentka byla při její přípravě velmi aktivní a 
pravidelně konzultovala její strukturu a zaměření jednolitých částí. Zvládla přehledně 
zpracovat velké množství literatury, přičemž výsledkem je práce, která jak věřím, 
může zaujmout i čtenáře, kteří nejsou odborníky v dané oblasti.  
 
Ráda abych vyzvedla zodpovědný přístup studentky, která pro hlubší pochopení 
tématu nejen že absolvovala zkoušku z předmětu Biorytmy člověka (s vynikajícím 
výsledkem), ale též navštěvovala naši laboratoř za účelem seznámení se s 
experimentální prací. Studentka má všechny předpoklady dalšího úspěšného studia.  
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

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 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/bakalarske-studium 
 

 Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail masek@natur.cuni.cz pro zveřejnění ve 
studijním informačním systému UK, a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která 
bude nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 

Dr. Tomáš Mašek 
Katedra genetiky a mikrobiologie 
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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