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Název práce:
Funkční ýznam krátkých proteinových lieárních motivů a jejich bioinformatická ana|ýza

fx
Práce je literární rešeršíve smyslu zveřejněných poŽadavků (pravidel).
Práce obsahuie navíc iv|astní výs|edky.

Gí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza.'.)
Cituji: ,,Cílem této bakalářské práce je postihnout a popsat význam krátkých lieaarních
proteinoqých motivů a jejich vyuŽiti pro predikci funkce proteinu, jeho umístění v buňce,
odhadu interakčních partnerů či možných postttranslačních modifi kací.

Struktura (č|enění) práce:

Klasické, vyhovující členěni ..abstrakt, úvod, řešeřše, závět

Jsou pouŽité |iterární zdrqe dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

Použité literarní údaje jsou relevantní, nějteré citace však, dle mého názoru, chybí. Velmi
oceňuji, Že všechny citace použité v textu se nachazejí i v seznamu literatury. To to lze
rozumně očekávat, ale mnohokrát jsem bylve sých očekáváních zklaman.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Neobsahuje vlastní ýsledky, nepočítám-li použití vlastního příkladu pro prezentaci
funkčnosti lybraných databází,

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální uroveň velmi vysoká, ani přes mé nesporné hnidopyšství, jsem nenašel prakticky
žádné formální nedstatky.

Sptnění cílů práce a ceIkové hodnocení:
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Instrukce pro vypIněn í:. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené ru.briky jsou povinnou součástí posudku.. Při posuzováníje nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací-
viz http./inatur.cun i.czlbioloqie/files/BZk-pravidla-1 1 -1 2-2007.doc

Domnívám se, že práce plní cíle' které si lytkla. Věřím, že m:ůže posloužit jako úvod do
problematiky, která se v šířším významů dotýká velkého množství biologů a tím je určování
funkce proteinů a jejich další charakterizace ve smyslu na|ezeni interakčních partnerů,
lokalizace apod. V neposlední řadě je velmi pozitivní, Že se bakalařská práce lydala na pole
bioinformatické, které zde neni příliš často reprezentováno, což je opět dle mého skromného
názotu, škoda. Práce je nejenom literární rešerší, ale I jakýmsi průvodcem po databázích
motivů. V práci mi trochu chybí porovnání jednotliých metod, případně vysvetlení proč
takove porovnání není vhodné.

otázky a připomínky oponenta:

Proč byl vybrán zroyna PFAM jako autorita přes počet známých domén? Proč ne třeba
Prosite či InterPro?

V definici motivu píšete, že jde o krátký kus proteinu ,,s určitou definovanou funkcí... Musí
mít motif vŽdy předem deťtnovanou funkci?

V práci píšete, že ptogramy hledají motir,y oblykle odfiltrovávají takové, které se nacházeji
v dobře strukturovaných doménách. Proč? Yždyť třeba Vámi popisovaný motif kinázoých
domén senacházi v dobře definované kinázové doméně.

Co znamená slovo lineární v terminu,,klátké proteinové lineární motir,y..?

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

! ve|mi dobře ! ooore E nevyhově|(a
Pod pis škoIiteIe/oponenta:
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. Posudek, prosím, zaš|ete v e|ektronické podobě na e-mai|ovou adresu

puta@natur.cuni.cz, jako PředměUSubject uved'te: Posudek bakalářské a dá|e 1 podepsaný
výtisk na adresu: RNDr. František Půta,CSc., Katedra buněěné bio|ogie PřF UK, Viničná 7,
128 44 Praha 2. (E|ektronická veze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná
pos|ouŽí jako součást protoko|u o obhajobě)


