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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Feketová Zuzana 

Datum:6. 6. 2011 
 

Autor: Lucie Holásková 
 

Název práce: Funkce mTORC1 komplexu v regulaci iniciace translace. 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Popísať komplex mTORC1, porovnať s mTORC2 a popísať mechanizmus 
pôsobenia mTORC1 na substráty dôležité v regulácii iniciácie translácie.  
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práca má klasické členenie. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Študentka použila relevantné zdroje, ktoré sú vhodne citované. Bohužiaľ sa 
dostatočne nespriatelila s programom EndNote, takže vznikli určité nedostatky vo 
formátovaní v zozname literatúry.  
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formálna úroveň práce je dobrá, obrázky vhodne doplňujú text.  Počas spisovania 
sa vyskytli menšie problémy s formulovaním, ktoré sa Lucia snažila odstrániť a vo 
väčšine prípadov sa jej to aj podarilo.  
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Lucia Holásková splnila zadané ciele práce. V laboratóriu je šikovná a veľmi 
samostatná, čo sa prejavilo aj pri spisovaní práce. Malé výhrady som mala k práci 
s literatúrou, čo po upozornení študentka zobrala na vedomie a citácie doplnila. 
Ďalej už pracovala samostatne a moje zásahy boli skôr "kozmetického" rázu. Lucia 
dochádza k nám do laboratória už druhý rok, naučila sa základné metódy práce a 
veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu na jej výskumnom projekte. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail kocova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: 
Dr. Marie Kočová 

Katedra genetiky a mikrobiologie 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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