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Posudek na bakalářskou práci

E oponentský posudek                   Jméno posuzovatele:
Mgr.  lrena Adkins,  PhD
Datum:
6.9.2008

Autor:
Miroslava  Kardošová
Název práce:
lnterleukín 33 -nový člen rodiny lL-1  cytokinov

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

Cíle práce (předmět rešeiše, pracovní hypotéza...)

Cílem práce je shrnout poznatky o lL-1  rodině cytokínů s důrazem interleukin 33 a
jeho biologické účinky.

Struktura (členění) práce:

Práce je logicky členěna, nechybí seznam zkratek, klíčová slova i poděkování.
Velmi pěkný je závěr spojený s diskuzí role lL-33

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autorka cituje přes 70 původnich a pouze 7 sekundarních publikací. Nicméně není
citována žadná z cca 10 původních prací na lL-33, které byly publikovány od ledna
do července 2008.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Neobsahuje vlastní výsledky

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

Až na nesourodý styl citací v textu, práce splňuje všechny formální požadavky

Splhěhí cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka dostatečně zpracovala  základní poznatky o lL-1  rodině cytokinů a nastínila
možné biologické účinky lL-33. Vzhledem k nedávným publikacím o lL-33 mohla být
kapitola o biologických  účincích tohoto cytokínu  rozšířena.
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Oúzky a připomínky oponenta:

1)   existují další cytokiny,  kromě lL-1cL a lL-33,  u kterých byla popsána intrakrinní
aktivita ?

2)   autorka v textu na str.13 uvádí, Že degradací IKK dochází k translokaci NF-
kB do jádra. Je tomu skutečně tak?

3)   Jak souvisí IL-33 s budoucí prací studentky?

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

borně
Podpis školjtele/oponent

Instrukce 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 -
víz hftp://natur.cuni.cz/bioloaieffiles/Bzk-Draviďa-11 -12-2007.doc
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 obhajobě)


