Strana 1

Posudek na bakalářskou práci
E školitelský posudek

Jméno posuzovatele: Doc. RNDr. Ludmila

x oponentský posudek

Tučkova, Drsc.
Datum: 5.5.2008

Autor: Veronika Mančíková

Název práce: Molekulárne porovnanie imunologicky významných proteínov v čel'adi
Lumbricidae

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

E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Práce V. Mančíkové je zpracována jako literární rešerše. Je věnována bílkovinám,
které se účastní obranných mechanismů u bezobratlých. Studium bezobratlých
vedlo v posledních letech k základním poznatkům o složkách přirozené imunity,uplatňujícíchsevobrannýchmechanismechnejenubezobratlých,aleiuobratlovců(TLR,defensiny..).Vzhledemktradičnímuzaměřenílaboratořeškolitelepráceshrnujeahodnotípředevšímhumorálníobrannéfaktory,nalezenéubezobratlýchna

experimentálním modelu kroužkových červů. Popisuje uplatnění cytolytického
systému, profenoloxidázové kaskády a jejich produktů a funkčního homologu
savčího TNF -celomového cytolytického faktoru CCF-1, nalezeného touto pracovmskupinou,vmechanismechobranyapřežitítěchtobezobratlých.Škálu
hemolytických proteinů doplňují i fetidin, popsaný skupinou P. Roche, který po
navázání na membránový sfingomyelin polymerizuje za vzniku membránových
kanálů a lysenin, popsaný Sekizawou, funkčně i molekulárně homologický
s fetidinem, lišící se především místem a mírou exprese. Autorka na základě
literárních znalostí kriticky hodnotí i další nálezy molekul s hemolytickou aktivitou a
navrhuje možnost shody mezi některými hemolyziny a lyseninem a fetidinem.
Poznatky o cytolytických molekulách doplňují i informace o molekulách
s bakteriolytickou nebo bakteriostatickou aktivitou. Do této skupiny molekul patří
lysozym, jehož enzymatická aktivita (namířená proti peptidoglykanům buněčných

stěn bakterií) byla nalezena v celomové tekutině kroužkovců. V současné době byla
v laboratoři školitele stanovena celková primární sekvence této molekuly.
Autorka zpracovala zvolenou problematiku přehledně a pečlivě s potřebnou
schopností hodnotit a třídit literární data.

Struktura (členění) práce:

Práce je klasicky členěná, obsahuje abstrakt a obecný úvod o buněčných a
humorálních obranných mechanismech u kroužkovců. Podrobněji jsou členěny a
popsány cytologické faktory: celomový cytolytický faktor, hemolytické proteiny a
Iysozym. Celkové shrnují je obsahem části závěr, který rovněž obsahuje stručně
naznačený program budoucí diplomové práce. Práce je uzavrena seznamem
zkratek a souborem literatury, ve které autorka získala literární data.

Strana 2
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literární zdroje jsou správně citovány a jsou uvedeny v abecedním pořádku. Zhruba
40 citací zcela odpovídá záměru a vypovídá o schopnosti autorky vyhledat a
zpracovat k danému tématu odpovídající odbornou literaturu.

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

neobsahuje

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce i po formální stránce splňuje požadovaná kriteria. Je tvořená 20 stránkami
odborného textu, včetně citované literatury a obsahuje jednu obrazovou přílohu.
Práce je vypracovaná ve slovenštině a její jazykovou úroveň si nedovolím hodnotit.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Předložená práce V. Mančíkové je vypracována jako literární rešerše bez uvedení
vlastních pokusů. Po obsahové i formální stránce je práce kvalitní a splňuje všechna
kriteria pro bakalářské práce.

Otázky a připomínky oponenta:
Po přečtení práce mám k autorce několik obecných otázek a drobné formální
připomínky.

Jak se popsané lytické molekuly mohou uplatňovat v obraně kroužkovců v jejich
přirozeném prostředí?
Lysenin a fetidin vytvářejí v buňkách póry o různé velikosti, v jakém jsou vztahu tyto
vlastnosti s účinností těchto lytických molekul?
Formálních nedostatků je opravdu málo a patří mezi ně např. nejednotnost ve
vyjadřování molekulové hmotnosti na str. 12 vyjádřené v Da a v ostatním textu
v kDa, dále označení lysenin (str.16) a jinde lyzenin str.14.

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

borně Dvelmidobře |dobře |nev hověl
Pod pis školiteLe/oponenta :

