
Strana 1

Gíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotézá.j
Shrnutí poznatků o struktuře, regu|aci a funkci komp|exu Pho8Op-Pho85p

Struktura (členění) práce:
K|asické č|enění na úvod. v|astní text a závěr

Jsou pouŽité |iterární zdioje doštateene a isou V práói@
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantni údaje z |iterárních zdrojů?

Pokud práce obsahuje 1naostana
adekvátním způsobem získány, zhodnoC€|.rý ? diskutovány?

Práce výs|edky neobsahuje

Formá|ní úroveň práce (obrazova ooku

Práce je po formá|ní, grafické i jazykové stránce perÍektní.

splňěňí cilů prace a celkové hodnócenT
Cí|e práce by|y sp|něny více neŽ dobře. Práce je přeh|edná a obsahuje komp|exní
informace o řešené ténratice' PřestoŽe je práce informačně bohatá je i re|ativně
čtivá.

PouŽito je více neŽ dostaiečnýcir 68 citovaných zdrojů , Zdrojejsou citovány
správně, až na Seznam |iteratury kde je někdy uváděna zkratka názvu časbpisu a
někdy celé jméno např : The Jour.na| of Bio|ogíca| Chemistry a J. Biol.Chem.

Posudek na bakalářskou práci

škoIite|ský posudek
oponentský posudek

Ju|ace kinasové aklivitY.komp|exu Ph erevisiae
Práceje|iterárnírešeršívesmys|uzveřejněnyctrpozá@
Práce obsahuje navíc iv|astní výs|edkv.

Jméno posuzovate|e:
Karel Harant
Datum:
23.05.2008



PhoB1md. V předchozím textu uvádíte, Že za vazbu na komp|ex Pho8Op-Pho85p je
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otázky a připomínky oponenta:
Na str. 21 uvádíte, Že U Pho81p nahrazení 4 amk na potencioná|ních fosforylačních
místech a|aniny vede ke sníŽení míry vazby Pho8.lp na komp|ex Pho8Op-Pho85p.
Všechny nahrazené aminokyseIiny |eŽí část proteinu označovanou jako

zodpovědná právě PhoB1md a zbytek proteinu na
nějaké vysvět|ení'

nemá v|iv. Je pro tento fakt

Návrh hodnocení školite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

ve|mi dobře L-.] dobře
Pod p is škoI iteIe/opo [eola :

lnstrukce pro vypInění:
. Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučné vyznaČené rubriky jsou povinnou souČástí posudku.
Při posuzování je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací -
viz http:l/natu r. cu n |. czlt].ioIoq 1elítlesf;lZ.Lttigyid!a'!-L.1..2-2907.-d99
Posudek se odevzijává (zasí|á) v e|ektronické podobě na mo|bio@natur'cuni.cz (pro úče|y
zveřejnění na internetu)' a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
adresu:
Katedra genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecká Fakulta' Univerzita Karlova
Viničná 5
128 44 Praha 2
Česká repub|ika

rne


