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Autor: 
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Název práce: 
Struktura, funkce a význam proteinu BRCA1. 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo zhodnocení poznatků týkajících se struktury a funkce proteinu 
BRCA1 s ohledem na jeho základní funkční význam v regulaci DNA reparačních dějů a 
tvorbě reparačních komplexů. 

Struktura (členění) práce: 
Bakalářská práce má klasické členění dle povahy přehledné práce. Po stručném úvodu 
následují kapitoly charakterizující lokalizaci a strukturu genu, strukturu polypeptidového 
řetězce proteinu s přihlédnutím k funkci BRCA1, které je věnována nejrozsáhlejší část 
práce. Její závěr tvoří zhodnocení významu genu BRCA1 z pohledu humánní medicíny 
a diskuse shrnující recentní pokroky ve výzkumu funkcí tohoto proteinu s nastíněním 
některých nedořešených aktuálních otázek úlohy BRCA1 především v reparaci DNA. 
Práce v rozsahu 37 stran obsahuje 24 stran vlastního textu, 8 obrázků, 2 tabulky, 
český a anglický abstrakt, obsah, seznam použitých zkratek a 87 citací (s citacemi 13 
přehledných článků). 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je pečlivě vypracována s přehledným strukturovaným grafickým členěním. 
Obrázky (8) a tabulky (2) vhodně doplňují vlastní text. Jazykovou úroveň v intencích 
mé specializace hodnotím jako dobrou. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Pan Jan Hojný se velmi dobře a samostatně zorientoval v poměrně náročném a rychle 
se rozvíjejícím tématu, do kterého byla zvláště v posledních třech letech přinesena 
řada nových poznatků. Z jeho bakalářské práce je patrné, že citovanou literaturu nejen 
shromáždil a přečetl, ale i pochopil a je schopen ji extrahovat do koncisního a 
přehledného textu. 

Otázky a připomínky školitele: nemám 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
Zdeněk Kleibl 

 


