
/
Strana 1

Posudek na bakalářskou práci
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Autor: Ondřej Černý

Název práce:

Bakteriální toxiny modulující funkce myeloidních fagocytů pomocí signalizace cAMP

X    Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cílem bakalářské práce Ondřeje Černého bylo stručně popsat cAMP-regulované
dráhy v myeloidních fagocytech a rovněž ilustrovat využití těchto drah bakteriálními
patogeny v překonání imunitního systému hostitele

Struktura (členění) práce:

Ondřej strukturoval svou bakalářskou práci do tří logických celků. První část bakalářské

práce pojednává o signalizaci cAMP obecně, a dále se ve větším detailu zabývá signalizací
cAMP v myeloidních fagocytech. Druhá část je věnována bakteriálním toxinům
ovlivňujícím hladinu cAMP v buňce. A konečně třetí část ilustruje využití cAMP signalizace
těmito toxiny v modulaci funkce myeloidních fagocytů za účelem oslabení anti-bakteriální
imunitní odpovědi.

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

Ano, literární zdroje jsou dostatečně a správně citovány.

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

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

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

Po formální stránce odpovídá práce požadovaným kritériím a má adekvátní jazykovou a

grafickou úroveň.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Literární rešerše Ondřeje Černého je velmi kvalitní, a beze zbytku splňuje požadavky
kladené na bakalářskou práci. Její autor nejenže prokázal schopnost práce s vědeckou
literaturou, ale rovněž se pokusil o zasazení získaných údajů do biologického kontextu
bakteriální infekce, a tak prokázal kritické zhodnocení tohoto tématu. Rovněž velmi
oceňuji logickou strukturovanost předložené prácé.
Doporučuji proto předloženou bakalářskou práci k obhájení.
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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/bjoloaie/files/Bzkpravidla-11 -12-2007.doc
Posudek,  prosím,  zašlete  v elektronické  podobě  na  e-mailovou  adresu  puta@natur.cuni.cz,
jako  Předměvsubject  uvedte:   Posudek  bakakiřské  a  dále  1   podepsaný  výtisk  na  adresu:
RNDr.  František  Půta,CSc.,  Katedra  buněčné  biologie  PřF  UK,  Wničná  7,   128  44  Praha  2.
(Elektronická verze bude zveřejněna s  předstihem  na  internetu,  tištěná poslouží jako součást
protokolu o obhajobě)


