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Posudek na bakalářskou práci
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Autor: Barbora Antošová

Název práce: Význam konexinů Cx46 a Cx50 v oční čočce a jejich
role v kataraktogenezi

E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza,..)

Autorka shrnuje znalosti o roli konexinů Cx46 a Cx50 v morfogenezi oční čočky a
v udržení homeostáze v čočce.  Diskutovány jsou patologie vzniklé mutacemi
v genech pro konexiny a patologie vzniklé experimentálními manipulacemi s expresí
konexinů (knock-out Cx50 resp.  Cx46,  knock-in Cx46 v lokusu pro Cx50, atd.).

Struktura (členění) práce:
Práce členěná jako přehledový článek, struktura je dobře zvolená, celá práce
přehledná.

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 38 původních literárních pramenů, většina z nich recentně
publikována (pouze 6 pramenů starších roku  1998, jeden článek z roku 2008). Práce
se tedy zdá být založena na nejnovějších poznatcích.
Práce s literaturou na vysoké úrovni,  minimum formálních chyb (např. v kapitolkách
Dělení katarakt podle věku,  . . . podle  morfologie,  . . .podle příčiny vzniku chybí odkazy
na literaturu; na straně 22 poslední odstavec neúplná citace bez vročení).

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

Práce výsledky neobsahuje.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formální úroveň práce je vysoká, text je vhodně doplněn obrázky, práce je psána
dobrou češtinou s minimem stylistických nepřesností, abstrakt psán bezchybnou
angličtinou.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práci hodnotím jednoznačně kladně. Po odborné i formální stránce je na vysoké
úrovni. (Málokdy bývá role oponenta tak snadná jako v tomto případě)
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Otázky a připomínky oponenta:

Str.  18.  kristalin je nabohacen v nukleární oblastii čočky. Je to správný,  používaný
výraz nebo Váš novotvar?

Str. 20, 2. odstavec:  Rong et al. 2002 a White et al.  1998 -otočená priorita.  Pokud
obě skupiny provedly nezávisle stejný experiment, měl by být diskutován původní
experiment (\/\/hite et al.  1998); jako nezávislé potvrzení téhož pak citován  Rong et
al.  2002.

Str. 22, obrázek 8:  Popisek obráceně.  Na obrázku A je gap junction plak větší, jedná
se tedy o Cx50+/+ myš.

Otázka:  Existují krystalinové knock-out myši? Pokud ano, jaký má knock-out vliv na
fenotyp.

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

borně   E velmi dobře dobře   Ene hověl
Podpis školitele/oponenta:

lnstrukce 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 httD://natur.cuni.cz/bioloaie/files/BzklDravidla-11 -12-2007.doc
Posudek,  prosím,  zašlete  v elektronické  podobě  na  e-mailovou  adresu  Duta®.natur.cuni.cz,
jako  Předmět/Subject  uveďte:   Posudek  bakalářské  a  dále  1   podepsaný  výtisk  na  adresu:
RNDr.  František  Půta,CSc.,  Katedra  buněčné  biologie  PřF  UK,  Wníčná  7,   128  44  Praha  2.
(Elektronická verze bude zveřejněna s  předstihem  na  intemetu,  tištěná  poslouží jako součást
protokolu o obhajobě)


