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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 oponentský posudek Jméno posuzovatele:   Ondřej Gahura  

 
Datum:  21. 5. 2012 
 

Autor:  Jan Rasl  
 
Název práce:  
Regulace cofilinu signální dráhou ERK 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce je zrekapitulovat dosavadní poznatky o vlivu signální MAP-kinázové 
kaskády ERK na aktivitu proteinu cofilin, který je jedním z klíčových regulátorů 
dynamiky aktinového cytoskeletu.  
 
Struktura (členění) práce: 
BP má standardní členění dle požadavků. První část rešerše se zabývá aktinovým 
cytoskeletem, zejména regulací jeho dynamiky. Následuje úvod k signální kaskádě 
ERK. Nejrozsáhlejší část podrobně rozebírá více i méně popsané mechanismy, 
kterými dráha ERK ovlivňuje aktivitu cofilinu. V závěru jsou diskutovány možné 
důvody, proč ERK působí na cofilin mnoha různými mechanismy. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
I přes na první pohled relativně úzké téma práce autor cituje téměř 90 převážně 
původních prací, včetně velmi aktuálních z letošního roku. Velký počet citací však 
rozhodně není na úkor kvality, spíše vypovídá o tom, že autor se skutečně podrobně 
seznámil s problematikou a využil maximum dostupných informací. 
 
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): 
 
Jazyková úroveň práce je vynikající. Text je čtivý, vyjadřování stručné a 
jednoznačné, informace jsou řazeny logicky a dobře navazují. Autor se až na několik 
nepodstatných výjimek vyhnul formálním nedostatkům. 
Drobné výhrady bych měl k obrázkům, ke kterým často chybí odkaz v textu. Oceňuji 
snahu o vytvoření schémat regulačních kaskád. Schémata jsou ale až příliš 
zjednodušená, takže není například zřejmé, které mechanismy se projeví na 
efektorové molekule pozitivně a které negativně. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Hodnocenou BP jsem si přečetl s chutí a zaujetím, hodnotím ji jednoznačně jako 
jednu z nejlepších z těch, které jsem měl možnost zatím vidět. Vyzdvihnout bych 
chtěl hlavně kvalitu textu, který i přes velké množství faktů zůstává přehledný a tok 
myšlenek je možné dobře sledovat. 
Autor jednoznačně prokázal, že je schopen zpracovat zadané téma, vyhledat 
v odborné literatuře relevantní informace a vytvořit rešerši splňující požadavky na 
BP. Navrhuji hodnocení „Výborně“. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

1. Z práce nevyplývá, zda popisovaná problematika souvisí s budoucím 
magisterským projektem autora. Pokud ano, jaké jsou předpokládané otázky 
a cíle projektu? 

2. V kapitole 6 je zmíněno, že velmi vysoké koncentrace cofilinu paradoxně 
vedou k iniciaci nukleace actinových vláken. Je tento fenomén fyziologický, 
nebo byl pozorován pouze při arteficielní nadprodukci cofilinu? Jsou známy 
podmínky, za kterých se případně uplatňuje? 

3. U kvasinky Saccharomyces cerevisiae dochází za určitých podmínek 
k neobvyklému morfologickému fenotypu – tzv. filamentárnímu 
(pseudohyfálnímu) růstu. Součástí rozsáhlých morfologických změn je i 
přestavba aktinového cytoskeletu. Klíčovou roli v indukci filamentárního růstu 
hraje jedna ze známých kvasinkových MAP-kinázových kaskád. Zajímalo by 
mě, zda i zde ke změnám v aktinovém cytoskeletu přispívá regulace 
fosforylace cofilinu prostřednictvím MAP-kinázové dráhy?   

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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

 


