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Role kaspáz v migraci savčích buněk

EE Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cíie-ri--prácebyi-o-šhrh-o-útsou-ča_snép:iz_na±kiíÉ-Éajíc_Lšeúlg-ÉykaLÉb±zb-r_-ó__pl-ó-t-i_li_t_u_-al
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Struktura (členění) práce:

Práce je rozdělena do dvou základních logických celků, kde v první části autorka
obecně popisuje historii objevu kaspáz, jejich strukturu a primární úlohu v buněčné
signalizaci. Ve druhé části se již věnuje přímo úloze jednotlivých kaspáz v ovlivnění
buněčné migrace a to jak z pohledu motility buněk imunitního systému tak migrační
aktivity buněk nádorových.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autó-Fka cituje 48-bublik-á-Č-íí-ž-nichž---12 jsou re-viéw-a 36 pů--Jodní č-iá-hky. Dóhiníú-á-ffi' _,

be že autorka dostatečně obsáhla součesný stav poznatků a do souboru citovaných|
prací zahrnula všechny podstatné recentní práce. Jedinou připomínku bych měl kd

jů#:,iťhí#::Yríi:tíro:E::;J:;iági:Pdrp::káo:iE:u,i3egt:is2:Íinti:Íp#eh%E:r-,a:uhi3ťkátal,'
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Prá_cť.neo.béáh+Jj{evlastnívÝsledkw

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

Práce je formálně zcela v pořadku, bez překlepů a chyb. Jazyková úroveň je dobrá a
text je vhodně doplněn ilustrativními obrázky
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka splnila požadavky kladené na autora bakalářské práce. Splňuje kritéria
literární recenze, odkazuje se na široké spektrum původních i přehledných prací.
Jedná se o kompaktní a ucelený pohled a danou problematiku.

Otázky a připomínky oponenta:
Hlavní připomínkou je to co jsem již uvedl v sekci týkající se citací -celá kapitola 1

je založena na 3 souhrných pracech citovaných stále dokola a až na jeden případ
zcela postrádá odkazy na původní práce.
Otázky:
1 ) Jestliže částečná aktivace pro-apototických signálů zvyšuje motilitu
nádorových buněk, pak by suboptimální dávka cytostatické terapie měla
kontraproduktivně zvyšovat míru invazivity nádoru -jsou v literatuře dostupné
informace o takovém případu, bylo někdy něco takového v klinice nebo
experimentální terapii na zvířatech pozorováno?
2) Domnívá se autorka, že inhibitory buněčné motility by v kombinaci s dalšími
léčebnými postupy mohly přispět k zlepšení protinádorové terapie a pomohly
vyřešit problém mikrometastáz a soliterních dormantních buněk?

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

borně Evelmidobře Edobře Enev
Podpis školitele/oponenta:

Hovorka

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/bioloaieffiles/Bzk-Dravidla-11 -12-2007.doc

Posudek, prosím, zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu Duta@natur.cuni,cz,

jako Předmět/Subject uvedte: 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 obhajobě)

