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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…) 
Cílem práce bylo shrnout současné poznatky o adhezivních spojích a zdůraznit 
jejich roli na integritu tkání. Téma je vědecky vysoce aktivní a týká se komplexní 
problematiky. Práce detailně popisuje proteinové komplexy adhezivních spojů, 
zaměřuje se na jejich mechanosensorické vlastnosti, signalizační dráhy a propojení 
s cytoskeletem. Dále jsou v práci diskutovány role adhezivních spojů na integritu 
tkání v embryogenezi, regeneraci tkání a nádorové transformaci. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěná jako přehledný článek, má abstrakt, úvod, dvě hlavní kapitoly, 
závěr a seznam použité literatury. Práce je přiměřeného rozsahu a obsahuje 
všechny požadované části. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka ve své práci využila 110 literárních pramenů. Přehledové články a 
monografie jsou v seznamu použité literatury jasně odlišeny. Použité literární zdroje 
se zdají být dostatečné a jsou správně použity.   
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Formální úprava textu, jeho struktura a celková grafika práce je zdařilá. Součástí 
práce je 16 převzatých obrázků, které jsou propojeny s hlavní textem a odkazují na 
původní literární pramen. Některé zkratky nejsou uvedeny v seznamu zkratek, a 
naopak některé ze seznamu nejsou použity v textu (např. PECAM1). Názvy genů by 
měly být psány kurzívou. V práci se občas vyskytují překlepy, anglicismy a 
typografické chyby (např. strana 7 „s bazickýcm charakterem“, strana 15 „10-ti 
násobné“, strana 13 „mechanosensing“). Některé odborné termíny a větné 
konstrukce jsou použity nesprávně a vymykají se standardnímu pojmovému aparátu, 
např. „enzym detekuje Ser29“. Pojmy jako N-konec a C-konec jsou používány 
nesprávně např. strana 5 „konformace extracelulárního N-konce“. Některé větné 
konstrukce jsou neobratné a postrádají souvislost, např. strana 18 „Ačkoliv tento 
komplex zajištuje buněčný kontakt detekující působící síly, není dostatečný pro 
formování adekvátních reakcí.“ 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Přes výše uvedené formální nedostatky práce splnila cíle, které si autorka kladla 
v úvodu práce. Zvolené téma je velmi komplexní a terminologicky náročné. Autorka 
prostudovala velké množství literatury a získané informace vhodně utřídila, propojila 
a odprezentovala. Na druhé straně, v práci schází autorský přínos, ve kterém by 
autorka demonstrovala nějaký rozpor, vlastní názor nebo vize do budoucna. 
Předkládaná bakalářská práce splňuje požadavky kladené pro tento typ kvalifikační 
práce. Považuji ji za velmi dobrý a ucelený příspěvek k studiu adhezivních spojů 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
(1) Můžete konkretizovat síly, které působí na adhezivní spoje v epiteliálních nebo 
endoteliálních buňkách? 
 
(2) Jaký je molekulární mechanismus, kterým α-katenin rozpoznává změny 
mechanické síly a proměňuje je v chemický signál? Z textu na straně 15 to není 
úplně zřejmé. 
 
(3) Znáte další molekulární mechanismy mechanoreceptorů, kterými je mechanická 
síla proměňována na chemický signál? 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


