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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
Marie Macůrková 

Datum: 
4.6.2014 

Autor: 
Michal Dibus 

Název práce: 
 Vplyv fosforylácie p130Cas na Ser/Thr zvyškoch na signalizáciu 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout dostupné informace o fosforylaci serinových a 
threoninových zbytků proteinu p130Cas a jejím vlivu na signální kaskády, kterých se 
tento protein účastní. 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je standardní, obsahuje abstrakt, úvod, vlastní text, shrnutí a 
seznam citované literatury. Vlastní text se nejprve věnuje představení proteinů 
rodiny CAS, dále popisuje jednotlivé funkční domény proteinu p130Cas a v poslední 
část je věnována známým fosforylacím tohoto proteinu a jejich vlivu na regulaci 
signalizace. Tyto poznatky jsou v závěru shrnuty v jednoduchém a srozumitelném 
schématu. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor cituje téměř 100 článků včetně těch nejaktuálnějších, což je pro bakalářskou 
práci více než dostatečné. Zdroje jsou správně citovány, citované údaje jsou 
relevantní ke zpracovávanému tématu. V seznamu literatury bych jen považovala za 
vhodnější používat zavedené zkratky časopisů než plné názvy, i při využití citačního 
software je také dobré seznam referencí zkontrolovat, část citace se občas ztratí 
(např. Nakamoto 1996, Ring 2004, Wallez 2014). 
 
 

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): 
 
Po formální stránce je předložená práce velmi zdařilá, text je srozumitelný, dobře 
strukturovaný, bez stylistických prohřešků. Obrázky vhodně doplňují text, jsou 
graficky dobře zpracovány a vloženy v dostatečném rozlišení. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložená práce přehledně shrnuje poznatky o Ser/Thr fosforylaci p130Cas a cílů 
práce tak bylo beze zbytku dosaženo. Celkově se jedná o velmi kvalitní práci, které 
nelze téměř nic vytknout, je zřejmé, že si na ní autor dal záležet a při psaní  nad 
zpracovávanou tématikou přemýšlel. Práce splňuje všechny požadavky kladené na 
bakalářskou práci a bez výhrad ji proto doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
1) Existují myší kondicionální KO modely, kde by exprese p130Cas byla porušena 

jen v některých tkáních? Pokud ano, jaký je jejich fenotyp? 
2) Čím je dána variabilní úroveň exprese p130Cas v ER pozitivních nádorech, jak 

je obecně regulována exprese tohoto genu? 
3) Pokud nejsou známy kinázy zodpovědné za Ser/Thr fosforylaci p130Cas, je 

možné alespoň spekulovat, které by to být mohly? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
 

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 
k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

 Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) 
na e-mailovou adresu mkalous@natur.cuni.cz a jako Předmět/Subject uveďte 
Posudek bakalářské práce. 

 Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc., 
Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  
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