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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je popsat úlohu proteinu c-FLIP v regulaci buněčné smrti – 
apoptózy a nekroptózy. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna dle zavedených zvyklostí, dle mého názoru jen obsahuje 
zbytečně obsáhlý úvod, ca 7 stránek o apoptóze a nekroptóze, který (zcela 
pochopitelně) vychází z několika málo přehledných článků. Další kapitoly 
týkající se proteinu c-FLIP jsou i tak velmi obsáhlé a pro bakalářskou práci 
svým rozsahem více než dostačující. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje více než 100 relevantních publikací, což je množství více než 
dostatečné, jsou zastoupeny jak přehledné články, tak i značné množství 
původních prací. Zdroje jsou správně citovány. V seznamu literatury bych 
považovala za lepší používat zavedené zkratky pro časopisy nebo alespoň 
sjednotit styl psaní jejich názvů (velká a malá písmena – Cell death and 
differentiation vs Cell Death and Differentiation etc.). 
 

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): 
Práce je na velmi dobré úrovni, obsahuje jen malé množství jazykových a 
formálních prohřešků (na několika místech chyby ve shodě podmětu 
s přísudkem, latinské názvy organismů nejsou psány kurzivou, drobné 
stylistické neobratnosti). Text je doplněn devíti převzatými obrázky, které 
jsou vždy správně citovány. V celkové grafické úpravě bych snad jen volila 
jiný styl názvů podkapitol – bez dvojteček, případně pomlček, dvojtečky se 
rovněž obvykle nepíší v obsahu za názvy jednotlivých kapitol.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka předložila práci přehledně shrnující velké množství poznatků o úloze 
proteinu c-FLIP v regulaci buněčné smrti a beze zbytku tak splnila vytčený 
cíl. Práce splňuje veškeré požadavky na bakalářskou práci a hodnotím ji 
stupněm výborně.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
1) Autorka zmiňuje, že proteiny c-FLIP(S) a c-FLIP(R) mají zřejmě 

totožné funkce. Nicméně např. práce Ueffing et al. 2009, kterou 
autorka cituje na jiném místě, uvádí zvýšené riziko rozvoje lymfomu 
spojené s přítomností SNP rs10190751A/G, který je zodpovědný za 
expresi cFLIP(R). Může to autorka komentovat? 

2) Jakým mechanismem je indukována nitrosylace c-FLIP? 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


