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Posudek na bakalářskou práci

tr školite|ský posudek
! oponentský posudek

Jméno posuzovate|e: Mgr. Kateřina Abrhámová

Datum:
20.5.2008

Autor: Věra ouřadová

Název práce:
Regu|ace kinasové aktivity komp|exu Pho8Op-Pho85p v Saccharomyces cerevisiae

B Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|).
! Práce obsahuie navíc i v|astnívýsledkv.
CíIe práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cí|em práce by|o shrnout dosavadní poznatky o struktuře a mechanizmech regu|ace
cyklin - CDK komplexu Pho8Op-Pho85p v Saccharomyces cerevisiae.

Struktura (č|enění) práce:

Práce je k|asicky č|eněna na úvod, 2 kapito|y věnující se studované prob|ematice,
které jsou dá|e č|eněné na podkapito|y, diskusi, shrnutí a přeh|ed citované |iteratury.
Součástí práce je abstrakt v českém a anglickém jazyce.

Jsou použité |iterárnízdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní Údaje z |iterárních zdrojů?

Autorka se ve|ice dŮk|adně seznámi|a s re|evantní |iteraturou. Literární zdroje jsou
dostatečné, zahrnují převáŽně původní práce včetně nejnovějších a jsou správně
citovány.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastnívýs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje v|astn í výs|edky.

Formá|ní Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková Úroveň).

Po formá|ní stránce je práce na vysoké Úrovni'

Sp|nění cílů práce a celkové hodnocení:
Před|oŽená práce odpovídá poŽadavkům a splnila cíle' které si v Úvodu vyýči|a -
popsat strukturu a současné poznatky o regu|aci Pho8Op-Pho85p cyk|in - cDK
komp|exu. Věra prokáza|a, Žeje schopna samostatně vyhledat potřebnou literaturu,
shrnout nastudované poznatky do |ogické práce a dostatečně je diskutovat.



otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta
informací)

(známka nebude součástí zveřejněných

tr výborně ! ve|mi dobře ! dobře ! n
Pod pis škoIiteIe/oponenta.

Instrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
o Při posuzovánÍ je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací -

Viz i]ill}:i.,$strjl..s"tji::.'dš.l$lal*.u|9.iÍjlss.1l*ťk:p.l:*"Vi"*"!s:Í j:1'?.:2s"ŮJ..*"q-*

o Posudek, prosím, zašlete v e|ektronické podobě na e-mai|ovou adresu ř.u{.$'milŘi1.t1ť.u'{l.i.a.{,
jako Předmět/Subject uved'te: Posudek baka|ářské a dá|e 1 podepsaný výtisk na adresu:
RNDr. František Půta,CSc., Katedra buněčné bio|ogie PřF UK, Viničná 7,128 44 Praha 2.
(Elektronická verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná pos|ouŽí jako scučást
protoko|u o obhajobě)


