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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  Ladislav And ěra 
 
Datum:  6.9.2013 
 

Autor:  Vítězslav Pazour  
 
Název práce:  Význam autofagocytózy a její interakce  s apoptotickou 
signalizací probun ěčné přežití či bun ěčnou smrt. 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem této bakalářské práce bylo predstavení autofagické signalizace, jejího 
významu a zejména pak vzájemné interakce autofagie či autofagické buněčné smrti 
s kanonickou apoptotickou signalizací. Práce je literární rešerží. 
Struktura (členění) práce: 
Předkládaná bakalářská práce vedle abstraktů a seznamu zkratek – obsahuje 
přehledný úvod do autofagické signalizace, jejího dělení a významu pro buněčnou 
homeostázu. Vedle seznámení s mechanismem autofagocytózy, významými 
součástmi předkádané práce jsou zejména kapitola prezentující vzájemné interakce 
a ovlivňování autofagocytózy či autofagické buněčné smrti  a kanonické apoptotické 
signalizace. Práce také poukazuje jak na pozitivní tak i negativní roli autofagie při 
nádorové transformaci buněk.  V závěru je stručně shrnut význam autofagie a je 
poukázáno na obojakou roli autofagie při regulaci proliferace  a buněčné smrti 
zejména pak v nádorových buňkách. Práce cituje  99 původních publikací i 
přehledných článků. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano, jsou – jako zdroje informací byly použity jak významné přehledné články, tak 
zejména pak primární publikace. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Vlastní výsledky nejsou presentovány. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce je předkládaná práce obsahující 3 obrázky na velmi dobré  
úrovni.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Vítězslav Pazour byl samostatný a aktivní jak při vyhledávání podkladů pro práci, tak 
i při vlastním vypracování bakalářské práce. Bezesporu také projevil zájem o danou 
problematiku bakalářské práce a získal o ní značný přehled.  Jeho přístup jak 
k vyhledávání podkladů, tak i k jejich porozumění a zpracování hodnotím tak 
poměrně kladně. 
Otázky a připomínky oponenta: 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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

 


