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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…)   
Shrnout poznatky o roli FBH1 v kontrole homologní rekombinace.  
Struktura (členění) práce:  
Standardní.  
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano, jsou citovány relevantní údaje a jsou řádně citovány. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Neobsahuje vlastní výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce obsahuje jen minimum překlepů, je psaná srozumitelnou angličtinou, formálních 
chyb je málo a jedná se pouze o drobnosti (např. občasné nechronologické řazení 
vícenásobných citací apod.). 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
FBH1 je nesporně zajímavý pro svou DNA helikázovou a ATPázovou aktivitu, navíc  
SCFFBH1 komplex vykazuje E3 Ub ligázovou aktivitu. Pro svou dvojí úlohu (pro-
rekombinantní i anti-rekombinantní) si FBH1 jistě zasluhuje patřičnou pozornost. 
Název práce mně však vzhledem k jejímu obsahu přijde příliš nadnesený, přímo o 
úloze FBH1 v udržování stability genomu se příliš nedočteme. Na druhou stranu je 
práce aktuálním a podrobným přehledem o možné funkci FBH1. Pokud mohu soudit, 
v práci se nevyskytují věcné chyby, čtenář jí však může vyčítat neprovázanost. 
Všechny relevantní údaje jsou obsaženy, někdy jsem ale pochopil až po několika 
stránkách, proč byla předchozí informace zajímavá a jak zapadala do celkové stavby 
textu. Texty v rámci jednotlivých kapitol jsou logicky členěny a čteny samostatně dávají 
docela dobře smysl, propojení mezi kapitolami však značně drhne (např. po obecném 
úvodu přichází obecná kapitola „DNA repair“ a po ní se hned skočí na „SCF ubiquitin 
ligase“). Vlastních názorů a interpretací je v textu pramálo (pokud jsou vůbec nějaké), 
text je opravdu rešerší (uznávám, že pečlivou), nikoliv objevným review.  
Otázky a připomínky oponenta: 
Jak si autorka vysvětluje zajímavou fylogenetickou/taxonomickou distribuci homologů 
Fbh1?  
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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