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Název práce: 
Purinosom – multiproteinový komplex enzymů de novo syntézy purinů 
 

 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 dosavadní poznatky o struktuře a funkci 
purinosomu, jeho regulaci a vlivu na další metabolické dráhy. Práce rovněž 
shrnuje dostupné informace o lidských onemocněních spojených s poruchou 
de novo syntézy purinů 
 

Struktura (členění) práce: 
standardní 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje celkem 70 prací, z toho 46 původních prací a 24 přehledných 
článků, což je pro bakalářskou práci dostačující. Údaje jsou relevantní a 
vesměs správně citovány (jen v jednom případě nebylo dodrženo postupné 
číslování citací – str. 6 nahoře, citace 46). Je znát, že v první části práce se 
autorka inspirovala jedním přehledným článkem (Zhao et al. 2013), nicméně 
vzhledem k tomu, že článek je z roku 2013 a tématicky se shoduje se 
zaměřením bakalářské práce, je obtížné se podobnostem vyhnout. Oceňuji 
však, že se autorka snažila svou práci rozšířit o další poznatky.   
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
neobsahuje 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Text je doplněn devíti převzatými obrázky, které vhodně text doplňují. 
V textu by obrázky měly být umístěny až poté, co je na ně poprvé 
odkazováno, obrázek 3 by tak bylo vhodnější přesunout na další stránku. 
Text je srozumitelný, nicméně nezapře, že zdrojová literatura byla 
v angličtině, nad některými větami a slovními obraty by češtinář úpěl 
(namátkou „Tato skutečnost poskytuje purinosom jako možný cíl pro nová 
chemoterapeutika“, „protirakovinná činidla“). 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle bakalářské práce byly splněny, autorka v práci představila ucelený 
pohled na problematiku de novo syntézy purinů a na dopady poruch syntézy 
na lidské zdraví. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 
Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
1) V kapitole 3 autorka uvádí: „Některé enzymy DNPS jsou multifunkční, 

např. trifunkční protein TGART. Zadržení takového proteinu v genomu 
lze vysvětlit evoluční hnací silou, která podporuje vzájemné působení 
mezi tímto proteinem katalyzujícím 2., 3. a 5. krok DNPS a enzymem 
FGAMS, který katalyzuje 4. krok DNPS.“ Mohla by autorka tento 
výrok blíže vysvětlit? 

2) V kapitole 3.1 je zmiňována imunodetekce endogenních enzymů 
DNPS v buňkách kultivovaných v mediu bez purinů. Jaká je lokalizace 
endogenních enzymů DNPS v buňkách kultivovaných v mediu 
bohatém na puriny? 

3) Čím by se dal vysvětlit opačný účinek inhibitorů kaseinové kinázy 2 
DMAT a TBB na formování purinosomu? 

 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


