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Posudek na bakalářskou práci

X ško|itelský posudek
[-] oponentský posudek

Jméno posuzovateIe:
Pave| Hozák
Datum: 1. 9. 2008

Autor:
Tomáš Chum
Název práce.
Regu|átory aktinové dynamiky
buněčném jádře

profi|in a beta-thymosin majífunkce v

Xf
Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravidel).
Práce obsahuie navíc i v|astnívýs|edkv.

cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cílem práce je provést podrobnou rešerši pub|ikovaných výs|edků a shrnout
Údaje, které poukazují na moŽné funkce aktinu a dvou aktin vazebných
proteinů v buněčném jádře.

Struktura (č|enění) práce:
Práce je ve|mi přeh|edně č|eněna do 8 oddí|ů s podrobně rozpracovanými
oddí|y ,,Profilin., (13 pododdílů) a ,,beta-thymosin.. (14 pododdí|ů)

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní Údaje z |iterárních zdrojŮ?
Rešerše dostatečně pokrývá ce|ou s|edovanou ob|ast a nevyhýbá se místy
kontroverzním názorům. Nicméně v něktených případech by by|o vhodnější
pouŽít místo učebnicových Údajů spíše poznatky z nových přeh|edných
prací.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastnívýs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
V|astní výsIedky nejsou obsaŽeny.

Formá|ní Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
Úroveň):

Ve|mi přeh|edně zpracováno' místy jen trochu poku|hává větná struktura a
kva|ita češtiny u pasáŽí, přek|ádaných z ang|ičtiny, coŽ poněkud ubírá na
srozumitelnosti. Ce|kově je a|e práce zpracována kvalitně.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce sp|ňuje vytýčené cí|e, neboť diskutuje a stručně shrnuje naprostou
většinu známých |iterárních pramenů. Pozitivně hodnotím, Že se autor
nevyhýba| ani starším pracem z osmdesátých a devadesátých |et, ačkoliv
jejich va|idita jiŽ někdy můŽe být diskutabi|ní a jejich diskuse vyŽaduje větší
zkušenost v oboru. Je|ikoŽ se práce zabýva rešerší, vedoucí k diskusi
moŽných funkcí obou proteinů v jádře, postráda| jsem pasáŽ o funkcích
jaderného aktinu.

otázky a připomínky oponenta:

Student jiŽ v této oblasti zpracovává v|astní výs|edky a tak bych se rád
zeptal, jaká hlavní praktická Úska|Í se objevi|a a ještě se mohou objevit při
studiu konkrétního aktin vazebného proteinu v buněčném jádře. Jak v|astně
pracovat v situaci, kdy máme od|išit jaderné a cytop|azmatické funkce
stejného proteinu?

Návrh hodnoceníško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí
zveřej něných informací)

l_l vÝborně X ve|mi dobře |--l doore l_l nevvhově|(a)
Pod pis škoIitele/oponenta:

Instrukce pro vyp|nění:
. ProsÍme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. Při posuzování je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací _

viz http.//natur.a.uni.ezlbíoIogieffiles/BZk-pravidIar] :1 -1 2:2007.doc. Posudek, prosím, zaš|ete v elektronické podobě na e-mailovou adresu puta@natur,cuni'cz'
jako PředměVSubject uved'te: Posudek baka|ářské a dále .1 podepsaný výtisk na adresu:
RNDr' FrantiŠek Půta,CSc., Katedra buněčné bio|ogie PřF UK, Viničná 7,128 44 Praha2'


