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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…) 
 
Předložená bakalářská práce se zabývá se důležitým tématem autofagie na 

kvasinkovém modelu a popisuje mechanizmy jednotlivých druhů autofagie. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce zahrnuje 29 stran textu a 10 stran literárních zdrojů. Dodržuje standardní 

členění. 
 

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

V práci je citováno 85 prací, což je na bakalářskou práci slušný počet. Kontroloval 

jsem pouze menšinu z nich, přesto jsem nalezl tuto nesrovnalost: DOI kód 

10.1016/j.cortex.2009.08.003 odpovídá jinému článku než je uvedeno v seznamu 

použité literatury. 
Pokud odkazujete na 2 články ze stejného roku se stejnou 1. autorkou, je třeba je 

odlišit (Monastyrska et al., 2008; Monastyrska et al, 2008;…). 
Vyskytly se případy „citování“ informací, které v uvedených článcích nejsou. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Práce popisuje poměrně složité procesy, k jejichž srozumitelnému vysvětlení by 

bylo vhodné logicky uspořádat spíše stručné věty. Toto se ne vždy podařilo a v 

takových místech srozumitelnost textu utrpěla. 
Některé formulace považuji za matoucí – např. že dráhy kináz PKA a Tor1 působí 

„nezávisle na sobě defosforylaci proteinu Atg13p“ nebo přítomnost 

„fosfatydilinositol-3-fosfátu (PtdIns3P), který je fosforylován PtdIns3 kinázovým 

komplexem“. 
Vysvětlení 2 zkratek není přesné: cytoplasm to vacuole targeting (Cvt), BARA 

domény (β-α repeated, autophagy-specific). 
Překlepy a vybočení z vazby byly přítomny ve snesitelném množství. V některých 

případech ale je důležité se překlepu nedopustit. Jde například o záměnu 

mikroautofagie za makroautofagii na str. 23, fagogor místo fagofor (str. 4 a 15) nebo 

zkratky: VMS místo VSM (str. 24) či PdtIns místo PtdIns. Nové jméno kvasinky 
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Pichia pastoris zní Komagataella phaffii a nikoli phapphi, jak ji konzistentně, ale 

nesprávně, uvádíte. Kromě toho považuji za nevhodné skloňovat latinské rodové 

jméno psané s velkým počátečním písmenem a kurzívou (Komagataelly, 

Komagataelle). Jiná jména přitom používáte správně, jako nesklonná. 
Některé částečně počeštěné anglické termíny by možná šly nahradit českými 

synonymy: scaffoldový (nebo i scaffolfový), rekrutací, esenciální. 
Obrázky jsou převzaty z článků, které jsou správně citovány. Zůstává u nich však 

původní anglický popis (což v české práci nepovažuji za vhodné) nebo popis chybí. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce shrnuje literární údaje o mechanizmech autofagie u kvasinek. Ačkoli to zřejmě 

není hlavním cílem, ocenil bych aspoň stručnou kapitolu o řízení autofagie v 

závislosti na podmínkách. 
Znovu vytýkám citování informací, které uvedený zdroj neobsahuje. Ostatní 

připomínky jsou formální, většiny z nich bylo možno se vyvarovat pečlivější 

kontrolou textu. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1. Uvádíte, že „Před fúzí autofagozomu s vakuolou defosforyluje fosfatáza Ymr1p 

PE, díky čemuž je z autofagozomu uvolněn nejen protein Atg8p, ale i další Atg 

proteiny, jejichž vazba v PAS na proteinu Atg8p závisí.“ Jak to funguje, když Atg8p 

je na PE vázán kovalentně? 
 

2. Jakou proteázovou aktivitu vykazuje α-mannosidáza (Ams1p)? 
 

3. Jak silně jsou mechanizmy autofagie konzervovány mezi kvasinkami a vyššími 

eukaryoty? 
 

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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