
Posudek na bakalářskou práci

Název práce: Učast proteinů y-tubu|inových komp|exů na regu|aci dynamiky p|us
konce mikrotubu|ů

X Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|)"

t:||-EgqgqgqlLjg ngvíc i vlastní výs|edky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Práce shrnuje poznatky pos|edních |et v ob|asti regulace dynamiky mikrotubu|ů, s
h|ubším zaměřením na proteiny přítomné v různých typech y-tubu|inových komp|exů.

Struktura (členění) práce:
Pro baka|ářskou práci odpovídající.

Jsou-pou-zrte tiiórárni zoro]e oostateerre .a 
l.sou v piáci správně citováňý?

PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní Údaje z Iiterárních zdrojŮ?

Jak původní práce, tak přeh|edové č|ánky jsou citovány správně. V úvodní obecné
kapito|e o cytoske|etu jsem citace bohuŽel postrácJa|a, ačko|iv se nejednávŽdy o

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) iv|astní výs|edky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Jedná se o |iterární rešerši

Forrná ňíú roveň práóe (obrazová o oku rrre-ntace, giáiíka' text, ražvkov' u roven):

Schémata a obrázky jsou pouŽity didakticky a v přiměřené míře, avšak by|y
převzaty z ang|icky psaných článků i s popisky, coŽ kontrastuje se samotným textem
práce, který je v českém 1azyce'
AngIický abstrakt obsahuje několik neobraných s|ovních spojenívznik|ých zřejmě
přek|adem z češtiny. Také pouŽívání č|enů by zas|ouŽi|o větší pozornost nebo
kontro|u rodilého mIuvčího.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce splňuje kritéria k|adená na |iterární rešerši, pokývá spektrum původních i
přehledových prací, cituje jak některé k|asické práce, tak i čerstvó č|ánky, které vyš|y
v |etošním roce.
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otázky a připomínky oponenta:
H|avní připomínka k práci se týká rozdílu mezi skutečným obsahem práce a jejím
názvem. Upřímně jsem se těši|a na shrnutí poznatků týkajících se vlivu
y-tubu|inových komp|exů na dynamiku p|us konce mikrotubu|ů. Baka|ářská práce
však pojednává o této prob|ematice jen přib|iŽně na třech stranách v samém závěru,
coŽ povaŽuji vzhledem k pouŽitému tituIu za nedostatečné.

V práci zmiňujete dů|eŽitou ro|i mikrofi|ament a mikrotubu|ů během dě|ení buňky'
MůŽete pro kaŽdý typ cytoske|etá|ních v|áken konkrétně vysvět|it, v čem tato ro|e
spočívá? Je jejich Ú|oha stejná při dě|ení všech eukaryotických buněk?

V kapito|e 4.1'4. řadíte APC (adenomatous po|yposis co|i) protein mezi bílkoviny,
které stabi|izují p|us konce mikrotubu|ů. APC má však v buňkách i da|ší funkce'
Znáte alespoň nějakou?

V kapito|e o y-tubu|inu (4.2'1) tvrdíte' Že oba funkční geny pro y-tubu|in se nacháze]í
na chromozómu 17 , aniŽ byste upřesní|a' o jaký organizmus se jedná' Prosím o
dopInění chybějící informace.

Ňávrh nodnócórr st<oiiteló nenó opóňenú (z n á m říne bůoé šb u oašii žve re1 n e nyich-
informací)

crně I ve|mi dobře I ooore n hov
Podpis škoIite|e/opon

Instrukce pro vypInění:
r Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějŠÍ a nejvýstiŽnější komentáře k jednot||vým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsor'r povinnou součástí posudku.
. Při posuzování je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vyp|acovánÍ baka|ářských pracÍ *

viz http.//natur.cuni.czlbiologie/files/BZk-pravidla-1 1 -1 2-2007.doc
. Posudek' prosím, zaš|ete v e|ektronické podobě na e-mai|ovou adresu puta@natur.cuni.cz,

jako PředměVSubject uved'te: Posudek bakalářské a dá|e 1 podepsaný výtisk na adresu.
RNDr. FrantiŠek Půta,CSc., Katedra buněčné bio|ogie PřF UK, Viničná 7, 12B 44 Praha 2.
(E|ektronická verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tiŠtěná pos|ouŽí jako součást
protoko|u o obhajobě)


