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Název práce:
Učast proteinů gama-tubu linových
mikrotubulů.

komp|exů na regu|aci dynamiky p|us konce

X Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|).
! Práce obsahuje navíc iv|astnÍ výs|edky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Předmětem rešerŽe je shrnutí současných zna|ostí o účasti proteinů tvořících gama-
tubuIinový komp|ex při regu|aci dynamiky mikrotubulů na jejich p|us konci.

Struktura (č|enění) práce:

Po úvodních kapitoiach jsou popsány funl<ce ,,klasických.. regu|ačních proteinů na
p|us a minus konci mikrotubu|ů. Pozornost je pak věnována pub|ikacím, které
nečekaně přinášejí nové poznatky o regulačním působení proteinů gama-
tubu|inového komplexu i na p|us konci mikrotubu|Ů' Závěrem jsou uvedeny moŽné
mechanismy regu|ace na p|us konci mikrotubu|ů a předpok|ádané směry dalšího
výzkumu.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovrány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

PouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány.
Autorka v rešerŽi pouŽi|a relevantní údaje z|iterárních zdrojů

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astnívýs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje v|astní výs|edky.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko\Íá tlroveň)

Formá|ní úroveň práce je na standardní úrovni.

Splnění cí|ů práce a ce!kové hodnocení:
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Autorka prokázala schopnost samostatné prác.e se zahraniční vědeckou literaturou,
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otázky a připomínky oponenta:

nenta:

|||9!|ut\vv y'v v,y'''Ý|''' |!a-|. ^ vÝstiŽnějši komentáře k jednotlivým
'..".';'."iiooŤn".illr*":*.i:'.".]:É.""ůů:!::j::ť:^:íťňJ;ffi;ů-;""Jásti po-sudku.

. Při po.u,ouanT,;; ;;;;;;nr9!11t poŽadavky stanovene fiio uýp'".ouánÍ baka|ářských prací-

,,i, r..,tto.ll."t,i]Jř.i. ;jřipr"áielf il"iBZk.',"úid|".

. PosudeK, prosím' zaš|ete V elektró;mIodobe na e-ňáitovóu adresu puta@natur'cunt.cz'

jako Předmuvsij;i""i ;"'"ot9' p"š,J"ř 6"Řárar,re " 
;á; i_ |ooepsaný výtisk na adresu:

RNDr' r,"ntiš"r É,:,tu,cs"., r.."ořřuně!.pi9r".9':.ilř uxi Ýiniena 
.7,.128 

44 Praha 2.

(E|ektronick; il" ňJ" žverejncna s předstihem n" ini"in"iu,'tistcna poslouŽí jako souČást

orotokolu o obhajobě)


