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Název práce:  Význam autofagocytózy a její interakce s apoptotickou signalizací pro 
buněčné přežití a buněčnou smrt 
 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypoté za…) 
Cílem práce bylo shrnout recentní poznatky o roli duální autofágie při regulaci 
buněčné homeostáze a buněčné smrti. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardně. 
 
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 dostatečné, jsou správně citovány, jedná se o reprezentativní 
soubor prací včetně těch nejrecentnějších. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Vlastní výsledky obsaženy nejsou. 
  
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Jedná se o největší slabinu práce. Text je v některých pasážích ne zcela 
srozumitelný a hlavně obsahuje enormní množství překlepů a chyb, včetně 
pravopisných. Jako oponent mám pocit, že se jedná o verzi, která neprošla 
posledním kolem formálních oprav. Celé je to v kontrastu k obsahu, který je 
faktograficky správný a chytře napsaný.   
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Práce splnila zadané cíle, shrnula recentní poznatky o dynamicky se rozvíjejícím 
tématu na pomezí buněčné biologie a biomedicíny. Celkově hodnotím práci 
positivně, s velkou výhradou k formální stránce. Kladně bych chtěl hodnotit velice 
přesně vystižený duální význam autofágie v kontextu nádorové biologie, vysoce 
kvalitní jsou též pasáže popisující propojení autofágické signalizační a strukturní 
mašinérie s apoptotickými signalizačními drahami a efektory. 
Otázky a připomínky oponenta: 

1. Jak již bylo zmíněno výše, čtivost a kvalitu práce narušují výše zmíněné 
formální nedostatky – konkrétních překlepů a chyb je velké množství, v práci 
jsem je označil, rád tuto verzi předám a bylo by vhodné, aby byly autorem 
zapracovány (třeba i jen cvičně).  

2. Na straně 7 se píše o mikroautofágii. Jaký je rozdíl tohoto procesu od děje, 
kdy vznikají váčky (obsahující určité množství cytoplasmy) vchlipované 
dovnitř pozdních endosomů/lysosomů pomocí tzv. ESCRT komplexu? 

3. Na str.8 se píše o myším modelu nesoucím mutace v esenciálních genech 
autofagické dráhy, který umírá během jednoho dne po narození. O jaký 
gen/geny se jedná? 
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4. Mohl byste podat konkrétní příklady autofagií likvidovaných mikrobiálních, 

virových a protozoálních parazitů (viz str. 9.) 
5. Na straně 10 píšete, že v autolysosomu dochází k degradaci součástí 

autofagosomu na makromolekuly, které jsou transportovány zpět do 
cytoplasmy. O jaké makromolekuly se jedná? 

6. Na straně 13 je popsána na proteinu Parkin nezávislá mitofágie. Co je zde 
signálem pro zahájení mitochondriální degradace? 

7. Na straně 28 a 29 je jako inhibitor autofágie zmíněn chloroquin. Myslíte si, že 
se jedná o specifický inhibitor? Jaký je mechanismus jeho působení. 

   
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 


