
 Strana 1
Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
Jana Konířová 
Datum: 
4.6.2013 

Autor:  
Anita Brožková 
Název práce: 
Transkripční regulace genů GAL – model pro studium funkce chromatinu 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je vytvořit přehled poznatků o principech regulace genů galaktózového 
metabolismu u kvasinky S. cerevisiae s důrazem na roli chromatinu a histonových 
modifikací v této regulaci. V práci jsou uvedeny i některé nedávno objevené 
poznatky týkající se dané problematiky. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má standartní strukturu, obsahuje abstrakt, úvod, literární rešerši, závěr a 
seznam použité literatury. Samotná rešerše je logicky členěna do tří kapitol a 
navazujících podkapitol. První dvě kapitoly obsahují souhrn základních informací 
k danému tématu. Ve třetí kapitole jsou podrobně zpracovány nové poznatky. 
 
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 relevantní, dostatečné (95 původních vědeckých článků, 14 
souhrných článků a jedna, možná zbytečná, citace učebnice) a aktuální (10 
citovaných článků není starších než pět let). 
 
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 velmi dobrá, práce je napsána pečlivě a téměř bez 
překlepů. Popis některých témat je doplněn vhodnými ilustrativními obrázky. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. Celkově lze práci hodnotit velmi pozitivně. Autorce se 
podařilo zorientovat se v problému a vytvořit logický přehled tématiky s použitím 
původní vědecké literatury v anglickém jazyce. Jedná se o kvalitní práci, která 
splňuje požadavky, kladené na bakalářské práce. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
K práci nemám žádné zásadní připomínky. V poslední větě kapitoly 3.3.3 je zřejmě 
chybně uvedeno, že se Gal4p vyskytuje v koncentraci zhruba 0,1 kopií na buňku. 
Pravděpodobně se nejedná o koncentraci proteinu, ale o počet kopií mRNA. 
 
Otázky: 
1/ Je něco známo o evoluční příbuznosti Gal4p s dalšími DNA vazebnými proteiny? 
2/ Jak lze vysvětlit zvýšení exprese hlavního represoru genů GAL, GAL80, ke které 
dochází za indukčních podmínek?  
3/ V kapitole 4.3 je zmíněna přítomnost abnormálního nukleozomu v oblasti UAS 
genů GAL1,-10.  Je známo čím se tento nukleozom liší od normálních nukleozomů, 
neboli ví se co mu umožňuje vázat kratší úsek DNA než je obvyklé? Na jakou část 
nukleozomu se váže zmiňovaný RSC komplex? 
4/ Existují nějaké poznatky týkající se dalšího osudu GAL10-ncRNA? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

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


