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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:Tomáš Mašek 
 

Datum: 30.5.2012 
 

Autor: Kristýna Slabá 

Název práce: Poruchy genů kódujících proteiny DNA reparačních pochodů v 
nádorové predispozici 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce se věnuje krátkému výčtu exogenních a endogenních faktorů vedoucích k 
poškození DNA. Autorka pak detailněji popisuje hlavní reparační mechanismy 
buňky. Důležitost těchto procesů pro přežití buňky a jejich vztah k maligní 
transformaci pak vhodně doplňuje výčtem mutací v reparačních enzymech a 
popisem známých lidských onemocnění.  

Struktura (členění) práce: 
 
klasické – úvod, literární přehled, diskuze 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou správně citovány. Za jedinou slabinu práce musím označit stáří 
použitých literárních zdrojů. Drtivá většina citovaných odborných článků byla 
publikována v rozmezí let 2000-2005, logicky se najde i celá řada starších, ale počet 
publikací, jež byly publikovány v posledních 4-5 letech je řídké. Tento fakt svědčí o 
tom, že autorka práce použila jako hlavní zdroj přehledové články, navíc ne úplně 
recentní.    

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 vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce. 
Některé obrázky by zasloužily lepší rozlišení. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout dobrou 
jazykovou úroveň práce, která je čtivá a působí celistvým dojmem. V textu lze najít 
překlepy nebo nedokončené věty, což svědčí o spěchu při dokončování práce. 
Jednotlivé případy nezmiňuji, protože jejich počet rozhodně nepřekračuje míru 
obvyklou pro tento typ prací. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Bakalářská práce Kristýny Slabé vyhovuje předepsaným požadavkům kromě 
aktuálnosti zapracovaných informací. Práce přesto představuje celistvý, přehledný a 
čtivý text, který vhodně shrnuje tématiku reparačních mechanismů DNA a lidských 
chorob vzniklých v důsledku jejich dysfunkce.  Autorčin text by byl dobrým studijním 
materiálem pro základní orientaci v daném tématu. Je škoda, že ani v jedné z kapitol 
se autorka nepokusila zapracovat opravdu recentní literaturu. Uvedený fakt se 
promítá i do krátké diskuze, která nikterak nereflektuje vlastní autorčiny názory, ani 
nepomáhá čtenáři pochopit současný rozvoj poznání na tomto poli. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jedinou vážnou připomínkou, která dosud nebyla zmíněna, je seznam zkratek. 
Nikterak bych neprotestoval proti uvádění anglických názvů (v mnoha případech je 
český překlad nevhodný nebo zcela zavádějící), avšak seznam zkratek uvedených v 
této práci je směsicí původních anglických názvů i v případech, kdy existuje 
adekvátní český ekvivalent (např. Deoxyribonucleic acid, ligase, exonuclease) a 
anglicko-českých hybridů (např. Cell cycle checkpoint kinase ½ proteiny). Proto bych 
autorce doporučil nebát se příště použít běžně používaných českých slov.   
Otázky: 

1. Jaký je současný stav poznání reparační dráhy NHEJ u člověka? Účastní se 
tohoto procesu také DNA polymeráza, či DNA polymerázy? Jaké další 
proteiny byly identifikovány? Jaké typy NHEJ se v současnosti rozlišují podle 
přítomnosti synaptického komplexu v místě zlomu? 

2. Jak dlouhý musí být homologní úsek DNA, aby mohlo dojít k homologní 
rekombinaci? 

3. Jak je inaktivována p53 signální dráha v případě opravení poškození DNA? 
4. Jakým způsobem rozeznává protein XPC místa poškození DNA?  

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail kocova@natur.cuni.cz pro zveřejnění na 
webových stránkách katedry a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která bude 
nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, 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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