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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:   
Valentová Anna 
Datum:  
28.5.2012 

Autor:  
Adriana Roithová 
Název práce:  
Faktory důležité pro formování Cajalova tělíska  

 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 Adriany Roithové je popsat a charakterizovat Cajalova 
tělíska, která se podílí např. na uspořádání a modifikacích snRNPs a snoRNPs. 
Dále shrnout faktory a podmínky důležité pro jejich vznik.  
Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky členěna do 5 kapitol a příslušných podkapitol.  V úvodu autorka 
seznamuje čtenáře s Cajalovými tělísky, stručně popisuje jejich lokalizaci a úlohu 
v buněčných procesech. Hlavní část bakalářské práce je rozdělena na dvě části. 
Autorka se nejprve věnuje obecnému popisu a historii objevu Cajalových tělísek, 
jejich výskytu u ostatních organismů a strukturní a funkční charakterizaci 
jednotlivých komponent. V druhé části je definována regulace formování Cajalových 
tělísek a jejich dynamika. Poslední dvě kapitoly představují závěr a přehled použité 
literatury. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Kapitola literární zdroje obsahuje 93 literárních odkazů, což považují za více než 
dostačující. Literární zdroje jsou správně citovány. Nicméně se zde vyskytují práce, 
na něž není uveden odkaz v samotném textu a naopak k některým pracím 
uvedeným v textu není doložen zdroj v přehledu použité literatury. 
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): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, po stylistické stránce je práce na odpovídající 
úrovni, místy se vyskytují překlepy. Vlastní text bakalářské práce je prosycen velkým 
množstvím informací, které autorka logicky uspořádala, a podařilo se jí dosáhnout 
čtivé a srozumitelné formy. Má drobná výtka se týká použití tzv. anglického 
slovosledu (např. U1 RNP antigen, pre-mRNA sestřih). Vložené obrázky vhodně 
doplňují zvolené téma. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Adriana Roithová ve své bakalářské práci splnila cíle, které si vytkla.  
Autorka prokázala schopnost pracovat s odborným textem, vyhledávat a 
zpracovávat získané informace a kriticky je posuzovat. Jedná se o velmi zdařilý 
souhrn dostupných informací o Cajalových tělískách. Bakalářskou práci doporučuji 
k přijetí. 
Otázky a připomínky oponenta: 
1) V práci uvádíte, že Cajalova tělíska se formují v blízkosti genů pro U2 snRNA a 
histony. Jak je to obecně s lokalizací jejich formování?  
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2) Je známo něco bližšího o roli Cajalových tělísek při maturaci a modifikacích 
telomerázy? 
 
3) V práci zmiňujete jaderné útvary Gems, mohla byste je stručně představit? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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

 


