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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  Vladimír Krylov  
 
Datum:  21.5.2010 
 

Autor:  Milan Blaha  
 
Název práce : Vliv EGF-like peptidů na komplexy oocyt-kumulus 
 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem bakalářské práce bylo shrnout a interpretovat poznatky týkající se molekulárních 
mechanismů účinku EGF-like peptidů na komplex oocyt-kumulus z pohledu 
znovuzahájení meiózy a expanze kumulárních buněk 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Bakalářská práce je standardně členěna. Po krátkém úvodu následují dvě kapitoly, které 
čtenáře seznamují se třemi základními zástupci EGF-like peptidů (epiregulinem, 
amfiregulinem a betacelulinem) a jejich receptorů jak z pohledu struktury, tak z pohledu 
regulace pomocí disintegrinů a metaloproteáz (ADAM17). Čtvrtá kapitola je zaměřena 
na současné poznatky týkající se vlivu EGF-like peptidů na znovuzahájení meiózy. 
Kapitola následující diskutuje efekty vztažené k expanzi kumulu. Regulace řízení 
exprese výše zmíněných EGF-like peptidů v kontextu signálních drah aktivních 
v stěnové granulóze a v kumulu je předmětem šesté kapitoly. Na závěr autor shrnuje a 
interpretuje jednotlivé poznatky a uvádí souhrn možným výzkumných témat a hypotéz.  
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou dostatečně a správně citovány a vzhledem k řešené problematice 
jsou relevantní. Přesto lze v práci nalézt dvě chybné citace. Na str. 4 je uvedeno Dekel 
et al. (1985). V seznamu citované literatury je však citována práce Dekel et Sherizly 
(1985). Dále na str. 8 je uveden odkaz na práci Tidcombe et al. (2002). V seznamu 
použité literatury je uveden rok 2003. 
 
 
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): 
 
Bakalářská práce je na dobré formální úrovni. Obrazová dokumentace vhodně doplňuje 
text. Velmi oceňuji jazykovou stránku a celkový sloh, který bývá u podobných 
bakalářských prací spíše horší (anglikanismy apod.) I přes složitost řešeného problému 
je práce psaná jasně a výstižně. Zvláště pak oceňuji používání řečnických otázek, které 
vhodně udržují čtenářovu pozornost.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Cíle bakalářské práce byly splněny. Ze způsobu psaní práce je jasné, že autor řešené 
problematice porozuměl a je schopen nabyté vědomosti předat širšímu obecenstvu. 
Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Jakým způsobem dochází ke vzniku NO v buňkách folikulu ? 
2. Jsou známy ještě další funkce NO ? 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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


