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Funkční vý znam krátkých proteinových lineárních motivů
a jejich bioinformatická analýza

Xf
Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|).
Práce obsahuje navíc i v|astní výs|edky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Ve své baka|ářské práci shrnu| Pave| Pitu|e současné poznatky o ana|ýze krátkých
|ineárních motivů proteinů a jejich ro|i při proteinových interakcích. Detai|ně se pak
věnovaljejich k|asifikaci a moŽnostem jejich vyuŽití pro komparativní genomiku.

Struktura (členění) práce:
Jedná se o standardnípráci rešeršního typu s běŽným č|eněním (Abstrakt, Úvod,
v|astní rešerše a Závér)' Autor nejprve definuje předmět studia - krátké proteinové
motivy, jejich význam pro buněčné procesy, popisuje syntaxi konsensních motivů a
poté se detai|něji věnuje dostupným databázím. Popisuje téŽ predikční programy,
které s|ouŽí k vyh|edávánízmíněných motivů v proteinových sekvencích'

Jsou pouŽité |iterárn í zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
Ano, |iterární udaje jsou řádně ocitovány včetně primárních zdrojů zmiňovaných
databází.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astnívýs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
V|astní experimentá|ní data nejsou prezentována.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň}
Velmi dobrá' Autor VypracovaI předk|ádanou práci výjimečně samostatným
způsobem. Peč|ivě zdokumentova| výstupy databází na přík|adu protein tyrosin
kinázy Lck. Celý text je ve|mi dobře čite|ný.

Sp|nění cílů práce a celkové hodnocení:
Baka|ářská práce Pavla Pitu|eho sp|ni|a svůj úče|, autor si p|ně osvoji| samostatnou
práci s primárními a databázovými zdroji izpůsob tvorby vědeckého textu'
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oučástí zveřejněných

informací)

' |_..l . '^l*l Án|,rřa |--l rtnhře l l nevvhove|(a

PoOpA Sfolitele/oPonenta:

Instrukce pro vyp|nění:.':J:,JiJ,li:Ín"nty 
i školite|e 9 co n9l9!r|:::i:].,?":.",{i*r*",,,1"T,?[1l.#:"5*,;o.ot|ivým. Prosíme oponenly | sl\Ul|lv|g Y vv !:"J-..--' _J .nnou součástí posudku.

bodům (dodrŽujteiozsah), tučně vyzna:".:'!?l|l.i::: 
l-"1t.],.,^.onnrlání hakalářskÝl. Hl;[ J::lll?i3 ffi 3?;''iiliil ;,:'-u.';ň :r ::J:l "'xlo, Y:'u"ouá 

n í ba kalářs kých prac í -

. lÍ. 1"f:"1T::l.řffiřH*tftff .

i"?ťÉ?5*,Jř.iltj;:ř'!li"J{ť.ř.1.*"?iiiqx*1iip .]-:Ť.;i,."Ti'"#-.i"'?$:.!.
'á[."":fffig:ť?iij čš::,.?"T;"#il.ffiilň;:qtljl^:.I'-Ylli,li]:'].?'? 

'1ijl3l3,1iH3.'1JJ3uTj..i9'i!ř""!;"[ji"u]]á. il;j.iiň ná internetu, tištěná pos|ouŽíjako součást

protoko|u o obhajobě)


