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Název práce: Aktin a jeho regulace v klatrinové end ocytóze 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce si klade za cíl popsat poznatky o regulaci aktinu a o roli aktinu v endocytóze u 
kvasinky S. cerevisiae a u savčích buněk. Porovnává roli aktinu a proteinů 
vázajících se na aktin u daných typů buněk. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky členěna na úvod, jednotlivé kapitoly vlastní rešerše, shrnutí, závěr, 
seznam literatury  přílohy. Práce obsahuje abstrakt a seznam klíčových slov jak 
česky, tak anglicky. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka cituje většinou původní vědecké články, jejich počet j dostatečný. 
V seznamu literatury ale např. chybí článek Szent-Gyorgyi z roku 1945 citovaný na 
str. 9. Ne vždy je forma citací v senznamu literatury jednotná (např. Okreglak et 
Drubin 2007) 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce vlastní výsledky neobsahuje 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je dobrá, obrázky jsou v odpovídající kvalitě. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Bakalářská práce, kterou Denisa Pešanová předložila k obhajobě podle mého 
názoru splnila cíle, které si kladla a splňuje i formální požadavky kladené na 
bakalářskou práci. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Je známo, jak se adaptorový protein Sla2 váže k aktinu? (Obsahuje ještě nějakou 
jinou známou doménu potřebnou k této vazbě?) 
Jakým způsobem je ovlivněn tvar váčků u buněk přichycených k podkladu? 
Jak si vysvětlujete to, že aktin není u savčích buněk, na rozdíl od kvasinek, nezbytný 
pro odštěpení endocytovaného váčku? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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


