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Posudek na bakalářskou práci
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Radoslav Janoštiak
Název práce:
Biologické funkce SH3 domény proteínu CAS

X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)Předmě-te-ri+-litérárníre-š-é-r-šebylopodatuóé-ié-ný-přehiéd---s-6lů-časný6-h-z-n-álos-tT-d

gdHa3Ptd°orůvéénT,Pkrt:treáínmuácúAzůý(?:{_áů_S_:::iaktsfQ:#:orit3}h=ej_::oncae3uS:rj#šíneíjehQ
transdukce.

Struktura (členění) práce:
lpráce dodržuje předepsané členění: abstrakt, klíčová slova, úvod, vlastní literární
přehled, citovaná literatura. Tabulky a obrázky doplněné kop_entářem j§gLg_yložer`ý
d_o textu.  Byla dodrž§n _i _p_ř_e_desaný rozsah prác_eJ3o stran).|

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši  relevantní  údaje z literárních zdrojů? __ _____ ___
V práci jsou použity původní práce ( celkem 48), jako zdroj pro rešeršj jsou napros±q

qostatečné. Autor použil relevantní udaje,  rešerše poskytuje solidní přehled d
problematice.  Citace jsou možná až příliš detailní, stačí rok,  ročník a±±[ápLká
časopisu (běžně se neuvádí měsíc a den vydání ar]i ÉisLo___ě_asopisu)_,|

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
|F'ráč-é-h-é-ab§_a_-húúíy_lašt-h7_-vÉ-_ŠJ±-s!-ik-i.l

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazykgv_á__Úroveň):[PráóéTg_--ó-formální-štránceveirii--dóbřezpra-č6-Ýá_nL±jié-ň]-ámL_pĚippmíp_ek.l,
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce podává srozumitelnou a přehlednou formou základní inf6rri+iI6é o šo-Liásnýcri
znalostech struktury SH3 domény CAS proteinu (Crk-associated substrate), o úloze
této domény v interakci s jinými buněčnými protejny,  které mají zásadní regulační

!ígznná:Tvper:áťanvkš:ncáAd%roTv€°z:děajéÁ%°#udň`Sěrtc°#zydvů:avzznt:,hže{o?:°:á:oUč:Ěetné°j:'

Otázky a připomínky oponenta:
Otázky:
1.    pl 30Cas byl objeven jako  potencjálhí substr-át--v-irových  on-k-ó-denů v=-Š-r-c-á-y_=j2[k.|

Víte které viry se vyznačují schopností transdukovat buněčné sekvencé
(onkogeny) a ze kterých živočjšL±±Ze|d ruhů  L2yJQ_iz_Qlová_no±sjy_Íce vi[_9_v_ýeri
kmenů indukujících nádory?

2.   pl 30Cas je adaptorový protei-ň|---který--fiFaTé významnóú-FOTi v přenós-ú-áiůnálů
uvnitř buňky,  ale není  onkogen.  Přesto se může zásadním způsobem podíle_t_bd
vzniku nádorové buňky.  Můžete stručně zmínit k alteraci kterých buněčných
f_u_n_kcíy__procesunádorovét_r_a_psfoma_c_emůže__př_ispívatdereg_u!ovanÝp_1_3_0_C-á-s-i]

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

borně Evelmidobře   Edobře   Enev hověl
Podpisškolitele/opqnenta:      _          _
Josef Geryk

lnstrukce pro vypinění:
•       Prosíme  oponenty   i   školitele  o  co   nejstručnější  a   nejvýstižnější   komentáře   k  jednotlivým

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudk-u.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -
viz  httD://natur.cuni.cz/biologie/files/Bzk-praviclla-11 -12-2007.cloc
Posudek,  prosím,  zašlete  v elektronické  podobě  na  e-mailovou  adresu  Duta®natur.cuni.cz,
jako  Předměvsubject  uveďte:   Posudek  bakalářské  a  dále  1   podepsaný  výtisk  na  adresu:
RNDr.  František  Půta,CSc.,  Katedra  buněčné  biologie  PřF  UK,  Viničná  7,   128  44  Praha  2.
(Elektronická verze bude zveřejněna s  předstihem  na  intemetu,  tištěná  poslouží jako součást
protokolu o obhaj.obě)


