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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…)  
Cílem bakalářské práce bylo shrnout hlavní poznatky o mechanizmech, které regulují 
aktivitu cofilinu signální dráhou ERK. Důraz byl zvláště kladen na popis regulace  aktivity 
Rho GTPáz dráhou ERK, jelikož Rho GTPázy představují hlavní mezistupeň mezi ERK 
dráhou a cofilinem.  
Struktura (členění) práce: 
Práce má 38 stran a je rozčleněna na 11 kapitol – seznam zkratek, abstrakt/abstract, úvod, 
vlastní literární přehled, závěr a seznam použité literatury. V literárním přehledu, který 
obsahuje pět kapitol, je nejdříve uveden význam regulace aktinového cytoskeletu cofilinem. 
Dále je stručně popsána aktivace a signalizace Rho GTPáz a jakým způsobem se Rho 
GTPázy  podílejí na regulaci aktivity cofilinu. Závěrečná část literárního přehledu je 
věnována mechanizmům, které regulují aktivitu cofilinu dráhou ERK.  Největší důraz je 
kladen na shrnutí poznatků, kterými signální dráha ERK reguluje aktivitu malých  
RhoGTPáz a následně i aktivitu cofilinu. V závěrečném shrnutí autor rozvádí možné důvody, 
které mohou stát za množstvím mechanizmů, kterými ERK dráha reguluje cofilin. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor uvádí bezmála 90 literárních zdrojů, z nichž většina jsou původní práce. Články jsou 
správně citovány. Použité literární zdroje považuji za dostatečné. 
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 bakalářské práce je dobrá. Práce je napsána srozumitelným jazykem a  
obsahuje minimum gramatických chyb. Text je doplněn sedmi obrázky, z toho třemi 
převzatými, které umožňují lepší orientaci v popisovaných signálních drahách. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Téma bakalářské práce bylo zvoleno s ohledem na téma budoucí diplomové práce, která se 
bude zabývat studiem regulace cofilinu proteinkinázami ERK a  RSK. Autor prokázal 
schopnost vyhledávat informace, pracovat s odbornou literaturou a získané informace 
přehledně a většinou srozumitelně interpretovat. Cíl bakalářské práce byl splněn a  
doporučuji ji k obhájení 
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