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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 bylo shrnout dostupné poznatky o kvasinkovém proteinu Erv14, který 
se podílí na regulaci transportu membránových proteinů v rámci sekreční dráhy. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má standardní strukturu, po úvodu následují tři kapitoly věnované popisu 
sekreční dráhy, COPII váčků a detailní přehled všech poznatků o proteinu Erv14. 
Informace jsou stručně shrnuty v závěru.  
 
 

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 publikací, což je rozhodně množství více než dostatečné 
pro bakalářskou práci. Oceňuji, že mezi publikacemi převažují původní práce. 
Všechny použité publikace jsou relevantní k tématu a jsou správně citovány.  
 
 

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 po formální stránce na velmi dobré úrovni, text je doplněn devíti převzatými 
obrázky a dvěma tabulkami, které text vhodně doplňují. Text je pečlivě editován, 
nejsou v něm překlepy ani pravopisné chyby. Práce je psána logicky, srozumitelně a 
celkově ji neváhám označit za nadprůměrnou. Při psaní v češtině bych se nicméně 
ještě přimlouvala za důslednější respektování české stavby věty, za možnost dlouhá 
souvětí rozdělit do několika vět, a za přijmutí faktu, že některé anglické obraty není 
dobré překládat doslovně (např. strana 10 „protein Yor1 nebyl nalezen jako náklad 

pro Erv14“ nebo „v buňkách erv14erv15 je transport ještě více zhoršený“ a 
podobně). 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cílem práce bylo shrnout dostupné poznatky o kvasinkovém proteinu Erv14 a tohoto 
cíle bylo beze zbytku dosaženo. Přestože popisovaný protein Erv14 se podílí na 
regulaci řady aspektů kvasinkové biologie od pučení přes sporulaci po homeostázu 
kationtů alkalických kovů, autorce se podařilo informace přehledně a srozumitelně 
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uspořádat. Prokázala, že dokáže pracovat s literaturou a vytěžit z ní relevantní 
informace. S drobnými úpravami by práce určitě mohla posloužit jako základ 
přehledného článku, což svědčí o její kvalitě.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínka nebo spíš návrh na vylepšení – každou práci o řád výše posune, pokud 
jsou závěry nebo shrnutí zpracovány v grafické podobě, je to přehledné a lépe 
zapamatovatelné 
 
Otázky 

1) V práci je uvedeno, že proteiny Erv14 a Erv15 jsou identické z 63%. Podobají 
se proteiny i strukturně? Dá se předpokládat, že Erv15 funguje podobně jako 
Erv14, jen například váže náklad s nižší afinitou než Erv14 a proto se jeho 
funkce projeví jen při absenci Erv14? 

2) Jaká je úloha Erv14 homologu u C. elegans? 
3) Nesouhlasím zcela s tvrzením, že savčí homology CNIH2-4 neplní funkci 

cargo receptorů (viz například Harmel et al. 2012, Brockie et al. 2013, 
Sauvageau et al. 2014). Může to autorka komentovat? 

 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


