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x Práce je literární rešerŠíve smys|u zveřejněných

po@

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypó

Cílem práce je souhrn současných poznatků v oblasti lektin-sacharidového
rozpoznávání na nádorových mode|ech se zaměřením na buňky přizené imunity a
jejich receptory. Součástí práce jsou i nejnovější terapeutická trendy využívajici
sacharidových struktur pro přípravu komplexních vakcín.
Struktura (členění) práce:
P1áce splňuje poŽadavky pro baka|ářské práce. obsahuje anglický a český abstrakt,
k|íčovás|ova, cíl, přeh|edně zpracovanou Iiterární rešerŠi'závěr s uvedením da|šího
experimentá|ního zaměření a seznam použitéliteraturv.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostateČnéa jsou v práci sp-avne cltovanyz
PouŽil(a) autor(ka) v reŠerŠire|evantní údaje z literárních zdrojů?
Práce čerpá z přiměřeného počtu citací, převáŽně původníchc|ánků, včetně
nejaktuá|nějších. Citace jsou zpracovány pomocí specia|izovaného SW, kteý

autorka spo|eh|ivě zv|ád|a.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto vyisteo1y
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce je rešeršnía nezahrnuje vlastní výsledky.

Formá|níúroveňpráce(obrazovádokumentace,grafk@

Práce je formá|ně zpracovaná na vysoké úrovni, jak obrazová dokumentace (s
uvedením zdroje), tak ijazyková stránka. Autorka pro kvalitnízpracovánítexiů
vyuŽi|a také moŽností, které nabízínejnovější počítačové
programy.

Sp|nění cí|ůpráce a celkové hodnocení:

Ci|e práce, |iterární přeh|ed významu lektinových receptorŮ v rozpoznávání
glykanových struktur nádorových buněk, byly splněny. RešerŠezahrnuje nejen
soubor nejčastějšíchod|išností sacharidových struktur na transformovaných
buňkách, podrobný popis |ektinových receptorů buněk přirozené imunity, jejich
zapojení v imuno|ogické synapsi a výkonné funkci, a|e také možnévyuŽititěchto
zna|ostí pro budocíterapeutické přístupy. Markéta PraŽanová prokázala schopnost
samostatného zpracování |iterárního přeh|edu na dané téma. Baka|ářská práce
sp|ňuje stanovené poŽadavky a doporučujiji k obhajobě.
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výborně LJ ve|mi dobře LJ dobre LJ nevynove|(a

Podpis ško|ite|e/oponente

I

nstrukce pro vyplnění:

o
.
.

Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstrucnější a nejvýstiŽnější ko-mentáře k jednot|ivým
bodům (ooiaujte rozsah), tučně vyznačenérubriky jsou povinnou souÓástí posudku.

Při posuzování je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Wpracování bakalářských prací viz ll1pi!,4!ulQu rt i c A b ri;-l cgleljlqi' B Zk-.Prgv d a - 1 1 :12 - -!0 Ql il o c
Posudek, prosím' zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu puta@ttatur.cutli.cz,
jako PředňěVSubject uvedte: Posudek bakalářské a dá|e 1 podepsaný výtisk na adresu:
ilNor. František Éůta,csc.,Katedra buněčnébio|ogie PřF UK, Mničná 7,12844Praha2.
jako součást
(E|ektronickáverze bude zveřejněna s předstihem na intemetu, tištěná pos|ouŽí
i

protokolu o obhajobě)
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