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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…) 
 
Práce si klade za cíl popsat mitochondriální dráhu odpovědi na špatně složené 
proteiny. Dále se zabývá důvody přítomnosti špatně složených proteinů v buňce, a 
jaké jsou následky jejich výskytu. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky členěna na obsah, úvod, vlastní rešerši, závěr, seznam zkratek a 
seznam použité literatury.  
 
Osobně bych uvítal seznam zkratek na začátku práce. 
 

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 vzhledem k rozsahu zadaného tématu a tomu, že se jedná o 
bakalářskou práci dostatečné, relevantní a jsou správně citované. 
Sekundární citace jsou označeny hvězdičkou, což považuji za nestandardní, ale 
užitečné a tento počin chválím. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text je psaný hezkou češtinou pouze s několika málo překlepy (použití automatické 
kontroly pravopisu by naprostou většinu těchto překlepů odhalilo, škoda, že zřejmě 
nebyla použita), ovšem téma je velmi náročné na pozornost čtenáře a trochu 
obšírnější vysvětlení by často napomohlo pochopení problému. Takto je třeba občas 
zabrousit do citované literatury. 
Kvalita obrázků je dobrá, ale klidně by jich mohlo být více (např. struktura proteinů) a 
lépe umístěny (nikoliv na konci kapitoly, která se obrázkem zabývá).  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splnila zadané cíle a dostatečně vysvětlila základ problematiky. 
Práci hodnotím jako zdařilou pouze s drobnými výtkami. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 

1) Jak vypadá motiv rozpoznávaný proteinem ClpX, který definuje, zda je 
substrát správně složen? 
 

2) V kapitole 4.3.2 o transkripčním faktoru Jun se píše o jeho aktivátoru, kináze 
JNK2. Z jakého důvodu je zmíněn pouze protein JNK2 a ne JNK1? Jaká je 
funkce JNK1? 
 

3) Co vede autorku k tvrzení, že promotory Hsp 60/10 jako jediné z MT UPR 
kaskády neobsahují MURE1/2 domény, když Mottis et al. 2014  tvrdí, že 
obsahují.  
 
Adrienne Mottis, Virginija Jovaisaite, and Johan Auwerx. 2014. The 
mitochondrial unfolded protein response in mammalian physiology: „Among 
the 11 genes containing the MUREs and up-regulated upon mutant OTC 
expression are chaperones Hsp60, Hsp10, mtDnaJ (Hsp40 family), proteases 
ClpP and YME1L1, the import complex subunit Tim17A and mitochondrial 
enzymes such as thioredoxin 2 (Trx2), cytochrome C reductase, 
endonuclease G, NDUFB2“ 
 

4) Na straně 18 autorka píše: „Špatně sbalené proteiny IMS jsou v cytosolu 
ubiquitinovány a degradovány ještě dříve, než se dostanou do mitochondrie.“ 
Pokud je mi známo, tak proteiny jsou transportovány do mitochondrie 
nesbalené, tudíž nerozumím tomu, jak může být v cytosolu rozpoznáno, že 
protein bude špatně sbalen, mohla by to autorka vysvětlit? 

 
 

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz (zkopírujte si do prohlížeče): 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bzkpravidla04112014.pdf, zejména části „Pojetí a 
rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu pdf v elektronické podobě do 4. 6. 2015 na e-mail 
mikes@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve studentském informačním systému), a dále 
podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) nejpozději v den obhajoby 9. 6. 
2015 osobně nebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF 
UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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