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Název práce: Aktivace iniciačních kaspáz a regulace jejich aktivity 

 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 recentní poznatky o aktivaci a regulaci aktivity iniciačních kaspáz s důrazem 
na molekulární mechanismy a porovnání příslušných fenoménů mezi savčími modely a vybranými 
modely bezobratlých.  

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardně, obsahuje všechny požadované kapitoly a součásti. 

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 nejnovějších. 

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): 
Práce je napsána srozumitelně, bez překlepů, je zřejmá pečlivá editace práce. Práce občas obsahuje 
formulační neobratnosti, některým větám schází podnět a spíše by měly být větami vedlejšími. 
Jazyková kvalita však v tomto ohledu nevybočuje ze standardu bakalářských prací na PřF UK. Práce 
obsahuje 10 vhodně zvolených obrázků, graficky kvalitně zpracovaných, správně citovaných.   

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila zadané cíle, shrnula recentní poznatky o zajímavé rodině proteinů. Celkově hodnotím 
práci positivně, zvláště pro její přehlednost, logickou strukturu a systematičnost. K práci bych měl 
jedinou připomínku a to k šíři pojednaného tématu, v podstatě se bude jednat o tradiční povzdech nad 
tím, že by bylo i v tomto případě vhodnější ještě užší téma. V práci bylo možné se soustředit na jednu 
jedinou molekulu (např. na kaspázu-9 a její homology) a srovnat molekulární mechanismy její aktivace 
a regulace aktivity u různých modelových organismů – práce by pak neobsahovala větu: „ Není 
v možnostech této práce zmínit veškeré poznatky o regulaci funkce iniciačních kaspáz, a tak 
v následujících kapitolách jsou uvedeny nejčastější a nejdůležitější mechanismy regulace aktivace či 
aktivity iniciačních kaspáz“.  

Otázky (vesměs vedené zvědavostí) a připomínky oponenta: 
 

1. Na straně 9 se píše, že molekulová hmotnost savčího apoptosomu se pohybuje mezi 700 kDa 
a 1,4 MDa. Čím je způsoben tak velký rozdíl ve velikosti komplexu? 

2. Na straně 10 se píše „…zodpovědná za oligomerizaci Apafu-1“ – zde bych se přimlouval za to, 
neskloňovat zkratky názvů proteinů. 

3. Na straně 16 je zmíněno, že: „...po nějaké době dochází k endocytóze komplexu I“. Jedná se 
skutečně o endocytózu? Hraje při uvolnění signalozómu od TNFR1 nějakou roli plasmatická 
membrána? 

4. Na straně 18 jsou zmíněny neapoptotické procesy spojené s aktivací kaspázy-8. Jsou známy 
molekulární mechanismy spoštění těchto dějů?  

5. Na straně 19 píšete o PIDDosomu – kdy a jak tento molekulární komplex vzniká? 
6. Na straně 28 popisujete vliv vápenatých a draselných iontů na aktivaci kaspázy-9. Uvedené 

hodnoty modulující aktivitu této kaspázy jsou fyziologické pro celou řadu buněčných typů 
(neurony, svalové buňky). Je to tak, že v těchto buňkách dochází např. při vedení nervového 
vzruchu nebo při aktivaci svalového stahu k modulaci apoptotických regulátorů? 

7. Na straně 31 píšete, že u hlístic je kaspáza CED-3 (homolog kaspázy-9) jedinou kaspázou. 
Existuje nějaký mnohobuněčný organismus/živočich zcela bez kaspáz?  

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