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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…)  
Předmětem rešerše je shrnutí současných znalostí o úloze proteinů štěpících 
mikrotubuly při regulaci mikrotubulů a komplexních buněčných funkcí. 
Struktura (členění) práce: 
Po úvodních kapitolách o stavbě mikrotubulů a jeho dynamice je pozornost 
věnována proteinům štěpící mikrotubuly- spastinu, kataninu a fidgetinu, které patří 
mezi AAA ATPázy. U těchto proteinů je popsána jejich heterogenita, struktura a 
buněčná lokalizace. Jsou také souhrnuty současné poznatky o jejich roli při regulaci 
mikrotubulů a buněčných funkcích, pro které jsou mikrotubuly nezbytné - dělení 
buňky, tvorba axonu. Pozornost je však věnována i méně známým funkcím jako je 
např. modulace endoplazmatického retikula a ůčast při transkripci. Závěrem jsou 
naznačeny směry dalšího výzkumu a potenciální využití získaných poznatků 
v biomedicíně. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou velmi rozsáhlé a obsahují i velmi recentní články. 
Literatura je citována v extensivní formě. Autorka v rešerši použila relevantní údaje 
z literárních zdrojů. 
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 na standardní úrovni 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Autorka prokázala výbornou schopnost samostatné práce s vědeckou literaturou, 
shrnula současné poznatky v  oblasti regulace mikrotubulů pomocí AAA ATPáz a 
nastínila další směry budoucího výzkumu. Podle mého názoru předkládaná práce 
splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Návrh  hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 
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