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Posudek na bakalářskou práci

škoIitelský posudek
oponentský posudek

Vítězs|av P|ocek
Název práce:

Práce p Iiterarni resersi ve smystu zveřelněných @
Práce obsahuie navíc i v|astní edkv.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovni hypotéza...)

Shrnutí moŽností vyuŽití f|uorescenčního proteinu GFP.

Struktura (č|enění) práce:

Členěna k|asicky na úvod, vlastní text a závěr

JSou poLlŽité |rterarni zoro;e oostatečri'á i
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

Citováno je 73 prací. Forrná|ně jsou aŽ na výjimky citovány správně.
V chrono|ogickém popisu vyuŽití GFP bych doporučiI pouŽít vŽdy první práci, která
zmiňuje naznačení jmenované organe|y či komparmentu.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem zÍskány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce výsledky neobsahuje

F@Gnrazová ooxňentace, $afka @
Formá|ně je práce v pořádku.
Na první poh|ed má práce více neŽ dostatečných 36 stran'
Text je čtivý, aŽ pří|iš. [)ráce |ze přečíst za 30 minut ' Text je chudý na informace'
Autor mnoha s|ovv říká má|o.

ffiatove iroanoceni

Autor napsal práci formá|ně správně v tomto oh|edu cíl sp|ni|.
obsahově je práce neobsaŽná, dotkne se mnoha témat jednou či dvěma větami, a|e
žádné nerozvede pocjrobněji. osobně bych doporučova| text zestručnit (např .

nevypisovat DNA sekvenci a arninokyselinovou sekvenci GFP zároveň - nej|épe
nevypisovat anijednu) a jedncmu térrratu se věnovat podrobněji (např pH sensitivní
GFP se kterým autor p:acuje ) .

Po obsahové stránce splni| autor zadáni tedy jen částečně.

otázky a připomínky oponenta:
Da|ší připomínky nemám a doporučuji práci k obhajobě

Jméno posuzovate|e:
r. Karel Harant

Datum:
22 5.08
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1) Str. 19: Uvádíte, že metodou pro s|edování genové exprese je Western
b|oting. Ptám se tedy, k čemu se Western bloting pouŽívá a jaké jiné metody
se pouŽívají pro sledování genové exprese.

2) Str 22. Uvádíte zde moŽnost fůze GFP s ka|modulinem coŽ dává za vzniknout
senzoru vápníku (cameleon). Vysvět|ete prosím jak tento cameleon funguje

Návrh hodnocení školite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

rně ! ve|mi-q9!19-X-q9!ře ! nevyhověl(a)
Wnta:

Instrukce pro vyp|něn í:

. Prosíme oponenty i ško|itele o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástÍ posudku'

. Při posuzování je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro VypracovánÍ bakalářských prací -
viz http://natur.cuni. czlbiologielfiles/BZk-pravidla-1 1 -'1 2-2007. doc

. Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na molbio@natur.cuni'cz (pro Úče|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v'1 výtisku (jako souČást protokolu o obhajobě)na
adresu:
Katedra genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecká Faku|ta, Univerzitar Kar|ova
Viničná 5
128 44 Praha 2
Česká repubIika


