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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…) 
Jak autorka v práci uvádí, cílem její bakalářské práce bylo představit molekuly Fc 
receptor-like (FcRL) v různých aspektech jejich biologie (molekulární struktura, 
organizace v genomu, fylogeneze či jejich exprese a funkce), vč. jejich vztahu k Fc 
receptorům, jejich. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je napsána na 26 stranách vlastního textu a pěti stranách literatury. Je 
členěna do šesti kapitol, z nichž čtyři jsou dále logicky členěny na podkapitoly. Ke 
struktuře práce nemám výhrady, pouze by podle mého názoru mohla být lépe 
porovnána exprese FcRL u člověka a myši, což by umožnilo sloučení podkapitol 
5.1 a 5.2. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka pracuje s referencemi na 59 literárních zdrojů, přičemž tyto se zdají být 
naprosto relevantní a v rámci celkového rozsahu práce úplné. Citační forma je 
standardní. Určité nedorozumění myslím pouze nastalo (podobně jako u jiných 
studentských prací) v pojetí sekundárních citací („* marks secondary citation“, str. 
31). Zprostředkovaná (sekundární) citace, je citace zdroje, který autorka sama 
nečetla a pouze citaci přejímá z jiné práce. V takovém případě ovšem nestačí jen 
označit citaci hvězdičkou, ale je potřeba uvést, ze kterého zdroje byla tato citace 
přejata – tj. např. pokud autorka sama nečetla práci „*Davis, R.S. (2007). Fc 
receptor-like molecules. Annu. Rev. Immunol. 25, 525–560.“ (str. 27), musí nutně 
uvést „ex“ (tj. z) a zdroj, ze kterého citaci přejala. Mám ale důvodné podezření, že 
se jedná ve všech případech o publikace ve formě reviews, které autorka sice 
četla, ale paušálně značila hvězdičkami. To je chyba přejímaná mezi studentskými 
pracemi, kterou však pohříchu některé katedry v rozporu s jednotnými instrukcemi 
(seminář Bakalářský projekt) mylně požadují. Citace review není sekundární citace, 
review je zcela svébytný zdroj, který lze normálně citovat. Ačkoliv to není 
opodstatněně vyžadováno, lze reviews značit hvězdičkami, ale ne jako sekundární 
citace, kterými nejsou.  
 

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): 
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Formální úroveň práce je velice dobrá, text je psaný dobrou angličtinou bez mě 
zřejmých chyb a překlepů (formulační detaily nemá cenu rozporovat). Vcelku 
ojedinělá jsou nejednoznačná či protichůdná tvrzení – např. z úvodu vyplývá, že 
některé FcRL patrně Fc fragmenty protilátek nevážou („many representatives have 
not been proven to bind antibodies“, str. 1), zatímco v dalším textu už to vypadá, že 
evidence pro vazbu Fc obecně u FcRL chybí („no indisputable evidence that they 
bind antibodies was presented“, str. 2). Konečně v kapitole 5.4 to pak vypadá, že 
FcRL5 a FcRLA patrně opravdu protilátky vážou. Nejasná je také formulace na str. 
13 týkající se absence imunoglobulinů u bezčelistných („immunoglobulins, being 
only present in jawed vertebrates“), která je v následující větě dokazována 
odkazem na genomovou analýzu u žraloků (kteří čelistnatí s odkazem na literární a 
filmovou tvorbu celkem jednoznačně jsou). 
 
Zřídka, ale přece se objevují trochu neúčelné věty – např. „In this segment, 
structural comparison of classical FcRs with FcRLs will be discussed.“ – spíše bych 
vyčlenil do podkapitoly, ale nepsal bych v textu o tom, o čem budu psát (to je 
zřejmé z dalšího textu). 
 
Obrazová dokumentace (6 obrázků) je dobrá, ačkoliv se jedná ve všech případech 
o obrázky přejaté z citovaných článků (tj. obrázky nejsou vlastní). Za poněkud 
nedostatečné však považuji legendy k některým obrázkům – např. Fig. 1 obsahuje 
schématické znázornění domén jednotlivých FcRL v podobě různých tvarů a barev 
domén, ale tyto souvislosti v legendě k obrázku vysvětleny nejsou a čtenář je 
pochopí až níže u obrázku Fig. 2 – legenda by měla vždy popisovat veškerou 
zobrazovanou informaci, i když se může zdát, že je tato informace dohledatelná 
jinde v textu. Pro nezkušeného čtenáře může být oříškem také přiřazení správných 
schémat k receptorům FcRL1-FcRL5 na obrázku Fig. 5. 
 
 
Další drobnosti: 
 
Ačkoliv se na straně 14 píše, že u ptáků nebyly FcR ani FcRL nalezeny, myslím, že 
tomu tak není (Avian imunology na str. 111 uvádí pět těchto genů v kuřecím 
genomu). 
 
„Amphibians do, however, represent an important step in evolution of FcRLs as 
well as FcRs, as these gene families are significantly expanded in amphibians“ (str. 
15) naznačuje linearitu evoluce, což samozřejmě není opodstatněné. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Bakalářská práce Heleny Böhmové představuje přehlednou a systematicky 
zpracovanou rešerši zabývající se diverzitou a evolucí FcRL molekul. Práce je 
zpracovává všechny podstatné aspekty této tématiky a ačkoliv je text místy dosti 
hutný, rád jsem si ho přečetl a mnohé se dozvěděl. Práce tedy splnila zadání, a proto 
ji doporučuji k obhajobě.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1) Přes podrobný popis strukturní a genomické organizace FcRL mi stále není 

jasné, co konkrétně definuje FcRL ve srovnání s FcR – autorku práce bych 
chtěl proto požádat o (maximálně stručné) shrnutí definujících vlastností. 

 
2) Chromozomy 1 člověka a 1 a 3 myši jsou v regionech kódujících FcRL 

syntenní. Autorka se pozastavuje nad rozdílnou transkripční orientací FcRL 
genů u člověka a myši, ale nemůže tato změna nějak souviset se způsobem 
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vzniku myších chromozomů 1 a 3 (orientací celých chromosomálních 
segmentů)? 

 
3) Proč může být při porovnávání FcRL genů člověka a myši důležité vědět, že 

u koně je organizace FcRL stejná jako u člověka (str. 14)? 
 

4) Jak velký význam má pro pochopení fylogeneze FcRL genů fylogenetický 
strom zobrazený na Fig. 5, pokud si v evoluci geny propůjčují mezi sebou 
jednotlivé funkční domény např. nehomologní rekombinací (což může 
naznačovat Fig. 2, anebo se mýlím?)? 
 

5) Molekula IZUMO1 zdá se váže více (řadu?) různých molekul. Jaký by tato 
diverzita vazebných molekul mohla mít funkční význam? (rozumím tomu, že 
se to nejspíš úplně přesně nemusí vědět, ale vycházejte ze známých faktů a 
popusťte uzdu fantazii) 

 
 

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 zhruba 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/2018-pravidla.pdf 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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