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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…)  
Práce shrnuje dosavadní poznatky o signální transdukci MHC glykoproteiny II. třídy 
v B lymfocytech. Stručně uvádí do problematiky prezentace antigenů a popisuje 
struktury a signály, které jsou generovány v průběhu interakce antigen prezentující 
buňky s T lymfocytem. Těžištěm práce pak je detailní popis molekulárních 
mechanismů signalizace po stimulaci MHC glykoproteinů II. třídy na B lymfocytech, 
kde jsou podrobně popisovány jednotlivé signální dráhy a funkce zúčastněných 
molekul a důsledky jejich aktivity pro osud B lymfocytu. 
Struktura (členění) práce: 
Práce je přehledně členěna a její struktura odpovídá požadavkům schváleným 
vědeckou radou biologické sekce. Jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují a tvoří 
logický a přehledný celek. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka pracovala s velkým množstvím původních prací i přehledných článků. 
Všechny tyto zdroje jsou správně citovány a jejichj použití odpovídá standardům 
běžným ve vědecké literatuře. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje výsledky vlastní experimentální práce. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální členění práce je přehledné a umožňuje snadnou orientaci v textu. Jazyková 
úroveň je výborná s minimem chyb. Práce je doprovázena obrazovou dokumentací 
v dostatečném rozsahu i kvalitě. 
Splnění cílů práce a ce lkové hodnocení:  
Práce prokázala schopnost auorky samostatně pracovat s původní vědeckou 
literaturou, analyzovat a kriticky hodnotit data v ní obsažená a docházet ke 
zobecňujícím závěrům. Výsledná literární rešerše je velmi kvalitně zpracována a 
splňuje i veškeré formální požadavky. Doporučuji hodnotit známkou výborně. 
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