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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Kristina Roučová 
 

Datum: 2.9.2020 
 

Autor: Alexandra Gredová 
 

Název práce: Extraribosomální funkce ribosomálních proteinů 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce pojednává o extraribosomální funkci ribosomálních proteinů, čili funkci, která 
není spjata s translační aktivitou ribosomu či jeho biogenezí. Konkrétně se zabývá 
proteiny L13a, L22 a S3. 
 

Struktura (členění) práce: 
Klasické – úvod, jednotlivé kapitoly vlastní rešerše, závěrečná diskuse a seznam 
literatury 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano. 
Ano. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Práce obsahuje malý počet překlepů a 
přepisů, které jsou pravděpodobně způsobeny opakovanými změnami formulace 
vět. Obrazová dokumentace je v dobré kvalitě a vhodně doplňuje text. V několika 
případech se autorka neubránila anglicky znějícím obratům, což je v pracích tohoto 
typu běžné. K sepsání bakalářské práce použila autorka úctyhodných 90 literárních 
zdrojů. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Dle mého názoru autorka splnila vytyčené cíle práce. Rešerše je pěkně zpracovaná 
a dobře se čte i v komplikovaných pasážích. S potěšením ji navrhuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 
Dbejte na to, na které úrovni genové exprese se pohybujete. Zda se jedná 
transkripci či translaci (str.1 „dochází k jadernému transportu RP syntetizovaných 
v cytoplazmě polymerázou II“; str. 4 „L13a tak nepřímo aktivuje syntézu těchto 
mRNA“, kdy se jedná o translaci). 
Citace mají nejednotný formát (někdy citace obsahuje i jméno autora nebo iniciály). 
Otázky: 
Otázka 1: V úvodu popisujete, které proteiny jsou začleňovány do vznikajícího 
ribosomu v jednotlivých fázích jeho maturace. Chybí zde výčet proteinů začleněných 
do ribosomu v pozdní fázi maturace velké podjednotky. Které proteiny to jsou? 
Otázka 2: V kapitole 4.2 zmiňujete schopnost L11 inhibovat Mdm2 v komplexu s L22 
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a L5. Jsou tyto proteiny schopny inhibovat Mdm2 i samostatně? Hraje v této 
interakci nějakou roli i asociace RP s rRNA? 
Otázka 3: Jedním z dalších RP, které interagují s p53 je L26. Mohla byste stručně 
vzájemnou interakci těchto molekul popsat? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


