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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce je „shrnout dosavadní poznatky o významu nestandardní translace CUG u 
patogenních kvasinek rodu Candida a nabídnout a ohodnotit výsledky dosavadních 
studií“. 
Struktura ( členění) práce:  
Práce má charakter spekulace nad hypotézami překódování kodónu CUG resp. jeho 
ambivalentního použítí u některých druhů kvasinek. Struktura textu nemá podle mého 
soudu logickou výstavbu. Subkapitola „Ekologie patogenních kvasinek rodu Candida“ 
je zařazena jako jakýsi nechtěný apendix na samotný konec rešeršní části spisu; má-li 
něco ekologie kvasinek společného s tématem, slušelo by se uvést ji v úvodu, 
v opačném případě jí není třeba. Součástí práce není standardní forma diskuse. 
Diskusi pak supluje závěr, ovšem pouze ve zkratkovité podobě. 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce je vhodně a dostatečně vybavena citacemi. V textu jsem nenašel odkaz na 
několik citací uvedených v seznamu použité literatury (Crick, 1966, 1968).  
Pokud práce obsahuje (nadstandardn ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výsle dky 
adekvátním zp ůsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Součástí práce je experimentální část, představující popis indukce exprese a parciální 
purifikace sekretované proteázy. Rovněž tato část je členěna nestandardně; kapitola 
metody je namísto soupisem použitých metod popisem experimentů, takto 
„vytunelovaná“ část výsledky je souhrnem nekomentované dokumentace. 
Nedomnívám se, že výsledek purifikace je správně interpretován.  
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): 
K obrazové dokumentaci, grafice nemám připomínek. Snad jen, odkaz na obr. 9 
v textu předchází obr. 8. Jazyková úroveň je dobrá, autorka se však nevyvarovala 
některých dnes bohužel běžných prohřešků (interpunkce, trpné příčestí, anglický 
slovosled, slangová slova a hovorová vyjádření).  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Cíl práce byl do jisté míry splněn v části „shrnutí“ dosavadních poznatků, mnohem 
méně pak v jejich zhodnocení. Domnívám se však rovněž, že spekulace na téma 
fylogeneze genetického kódu je velmi obtížné téma, pro jehož kvalitní zpracování je 
třeba znalostí, zkušeností a nadhledu, které nelze v plné míře očekávat u bakaláře. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  Domnívá se autorka, že je nutné, aby kodón 
z genomu zcela vymizel dříve, než může být „použit“ ke kódování jiné aminokyseliny? 
Pokud ano, jaké jsou pro to nutné předpoklady? 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


