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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…)  
The purpose of this work was to review two fundamental synthetic processes, 
replication and transcription, in the nucleoli, and highlight the problem of their 
interaction. This problem remains chiefly unsolved, and the author, using 
some examples, endeavored to show that the existing data are controversial. 
 
Struktura ( členění) práce:  
The theoretical part includes 11 chapters, reviewing modern studies of the structure 
and function of nucleoli, nucleolar transcription and replication and the problem of 
their interaction. The still poorly understood status of various DNAs within nucleoli is 
dealt with in a special chapter.    
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
The author used 132 sources, which seems to be sufficient for such review. The 
selected data are relevant to the subject. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardn ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním zp ůsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
The short experimental part is included by way of appendix. Two methods of 
simultaneous detection of the nucleolar replication and transcription in HeLa cells 
were used, but without analysis of the results. 
 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá 
úrove ň): 
The text in the whole followed a certain logic, the main points were illustrated with 
figures. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
The chief purpose of the work was fulfilled. Aspects of a very extensive and 
complex problem were reviewed. 
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