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X
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Práce je Iiterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|).
Práce obsahuie navíc i v|astní výs|edky'

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cí|em předk|ádané |iterární rešerše by|o shrnout současné poznatky v ob|asti
regulace meiotického zráni oocytů savců a na jejich pozadi informovat o
nejnovějších trendech ve zdokona|ování podmínek ku|tivace oocytů in vitro - vyuŽití
růstových faktorů a cytokinů při optima|izaci ku|tivačních médií.

Struktura (č|enění) práce:

Struktura práce nijak nevybočuje z obvyk|ého schématu, nechybí abstrakt, seznam
zkratek ani rozsáhlý seznam pouŽité |iteratury. Po stručném úvodu, ve kterém
autorka představuje téma práce, jeho význam pro praxi a cí|e práce, následuje
morfo|ogická charakteristika prostředí, ve kterém dochází k vývoji a zrání savčích
oocytů - ovariá|ního fo|ikulu. Poté v logickém sledu autorka popisuje mechanizmy,
které kontrolují meiotický b|ok oocytů v profázi I a znovuzahájení meiozy
v preovu|ačních fo|iku|ech či v prostředi in vitro'Y da|ší části práce se autorka
zaměři|a na výčet a funkční charakteristiku růstových faktorů a cytokinů, u kteých
by| prokázán výrazný stimu|ační v|iv na zránÍ a ce|kovou kva|itu oocytů a které se
staly součástí dosud nejdokonalejšího média pro ku|tivaci oocytů prasete in vitro -
FL|. V závéru práce autorka shrnuje téma práce a zdúrazňuje jeho význam pro
š|echtite|ství, biotechno|ogie a potenciá|nívyuŽití i v humánní medicíně.

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z literárních zdrojů?

Práce obsahuje Seznam pouŽité |iteratury čítající 149 vědeckých prací
pub|ikovaných v respektovaných impaktovaných časopisech a povaŽuji ho za
vyčerpávající. Autorka správně cituje primární práce vztahující se k danému tématu.
Udaje vybrané z |iterárních zdrojů jsou re|evantní pro popisované skutečnosti.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výsledky' jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

FormáIní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce je přeh|edná, dobře strukturovaná, dop|něná 3 převzatými obrázky a jedním
originá|ním schématem, Ve kterém autorka shrnuje signá|ní dráhy regu|ující
znovuobnovení meiotického zráni oocytů. Jazyková úroveň práce je dobrá.

Splnění cílů práce a ce!kové hodnocení:
Cí|e práce byly sp|něny. Před|oŽená práce představuje hodnotný odborný text, ktený
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bude v naší |aboratoři vyuŽit pro p|ánování da|ších aktivit v ob|asti zvýšení kvality
oocytů prasat a skotu ku|tivovaných in vitro.

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn)
X výborně ! ve|mi dobře E ooure ! nevyhově|(a)

Instrukce pro vyp!nění:
o Při posuzováníje nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování

baka|ářských prací _ viz:
https ://www. natu r.c u n i. czlb io loq ie/stu d i u m/ba ka la rske-stud i u m
a https ://www. n atu r. cu n i. czlbio loq ie/stu d i u m/ba kala rs ke-o bha i obv

o Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
. Prosime oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře

k jednot|ivým bodům, ce|ková dé|ka by nemě|a přesáhnout 2 strany (ednot|ivé boxy
lze prod|ouŽit i zkrátit)

. Zaškrtávání políček: V|oŽte kurzor před políčko, k|ikněte pravým t|ačítkem
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a oK.

lnstrukce pro doručení:
o Posudek, prosim, zaš|ete v e|ektronické a rovněŽ tištěné formě. E|ektronická

Verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouŽí jako
součást protoko|u o obhajobě.

. Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt)
na e-mai|ovou adresu mka|ous@natur.cuni.cz a jako PředměťSubject uved'te
Posudek bakalářské práce.

. Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Doc. RNDr. Martin Kalous, cSc.,
Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha2.


