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Název práce: Vápníková signa|izace v buňkách a interakce hostitel-patogen
Práce je |iterární rešeršíve smys|u zveřejněn1icn pozaoávt<ů 1pravioe|).
Práce obsahuje navíc i v|astní výs|edky'
Gíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Práce si klade z cíl kriticky shrnout relevantní |iterární prameny vápníkové
signa|izace v buňkách po interakci s vybranými bakteriá|ními proteiny s důrazem na
a neny|átcyk|ázový toxin B o rdete l l a p e rÍu s i s
Struktura (č|enění)práce: Taková jako doporučená, rešeršníčást je |ogicky
rozč|eněna do něko|ika podkapito|' obsahuje abstrakt, stručný úvod, optimá|ně
dlouhou |iterární část a výstiŽný závěr'
Jsou pouŽité |iterární zdrqe dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešeršire|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
Ano' Zv|áště část týkajícíse cyklázového toxinu je optimá|ní. Na|ez|jsem jen jednu
moŽnou chybu - na str. 18 je uvedeno (Vojová, nepublikováno) nemě|o by byt
(Vojtova, nepublikováno)?
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výsledky,jsou tyto v''ysteory
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje v|astní výs|edky
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazykova urorlen;:
Kvalitní práce, text je srozumite|ný, s minimem přek|epů a nepřesných formu|ací _
např. odumírání řasinkového epite|u - ne epite|e (str.13), nebo vnitrobuněčná
koncentrace by měla být k přís|ušnémučíslu(0,.1 mikromo|u) definována jako
cytoso|ická koncentrace.. ' . Jsem ve|ice spokojen s formátem a popisem
doprovodných obrázků.
Splnění cílůpráce a celkové hodnocení:
Práce jednoznačně sp|ni|a nároky k|adené na baka|ářskou práci. Téma by|o vhodně
zvo|eno, text je srozumitelný, je zřejmé Že se autorkce podařilo Vypracovat ve|ice
kva|itní baka|ářskou práci, která bude pro ni zce|ajistě dobým vstupem do
prob|ematiky řešenédiplomové práce.
]
]

otázky a připomínky oponenta:
Na str. 17 je zmíněna interakce CyaA s ce|ým spektrem buněk, které nemají

receptor cD1 1b/cD18. Jaký je mechanismus této interakce, můŽe cyk|ázová
doména toxinu do těchto buněk penetrovat, popř' můŽe zde být CyaA
internaIizován?
Návrh hodnocení školite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zvere;ňěných
informací)
X výborně ve|mi do!ře ooore nevyhově|(a)
Podpis škoIite|e/oponenta
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