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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 zpracování soudobého náhledu na průběh závěrečných fází 
cytokineze cytokineze u živočichů, zejména s ohledem na význam váčkového 
transportu. Výchozím stanoviskem vytyčeným v úvodu je hledání živočišných 
podobností pro cytokinetické procesy popsané u rostlin, kde je uplatňován 
dominantně váčkový transport. tZ tohoto důvodu není zpracováván mechanismus 
zaškrcování buňky, ale až méně prozkoumaný finální krok při dělení, na kterém se 
již podílí váčkový transport.
Struktura (členění) práce:
Práce obsahuje výstižný abstrakt v českém i anglickém jazyce, klíčová slova, obsah 
i podrobný seznam zkratek, nově použité zkratky jsou navíc vždy vysvětleny v textu. 
Úvod práce v hlavních rysech popisuje živočišnou cytokinezi a zadefinovává pojmy 
exo- a endocytosa ve vztahu k cytokinezi. Endocytický transport během cytokineze 
je podrobněji charakterisován v následující kapitole. Třetí kapitola podrobně rozebírá 
poznatky o jednotlivých typech endocytických váčků směrovaných do zóny dělení. 
Poslední kapitola popisuje průběh finálního odškrcení nových buněk a práci uzavírá 
krátké shrnutí. Délka práce je 40 stran.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v     práci správně citovány?  
Použil(a) autor(ka) v     rešerši relevantní údaje z     literárních zdrojů?  
V práci je použit nadstandardní počet 90 citací z prací ze sedmdesátých let až ze 
současnosti. Čtvrtina citací je z posledních pěti let, naprostá většina z tohoto 
tisíciletí. Veškeré citace zmíněné v textu jsou obsaženy v seznamu literatury, 
formální provedení citací je bezchybné. Citace jsou použity relevantně. Citace 
osmnácti smysluplně použitých review je vyznačena v textu i seznamu literatury.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Vlastní výsledky nejsou obsaženy.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je nadstandardní, obsahuje vhodně zvolené ilustrační 
obrázky, které jsou správně číslovány a nechybí na ně odkaz v textu. Je nutné 
vyzdvihnout snahu autorky při psaní práce v anglickém jazyce, jehož styl odpovídá 
odbornému textu. Text je psán čtivě a dobře logicky komponován. V textu nebyly 
nalezeny žádné hrubší gramatické nedostatky.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce splňuje vytyčený cíl, obsahuje velké množství informací, které jsou 
smysluplně integrovány do jednotného celku. Zpracování netrpí povrchností, ani 
zbytečnými podrobnostmi. Rešeršní práce byla odvedena velmi pečlivě a zaslouží si 
nejlepší hodnocení.
Otázky a připomínky oponenta:
Drobná doporučení a připomínky: Dle osobního názoru oponenta není třeba 
vysvětlovat obecně známé zkratky typu ATP (vysvětlené pečlivě v seznamu 
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zkratek), obdobně netřeba v seznamu zkratek vypisovat jednotlivé zkratky pro 
všechny zmiňované homology (např. Rab1, Rab2,...).
Anglický překlad slova „mašinerie“ jako „transport“ použitý v nadpisu nepovažuji za 
přesný.
V seznamu citací by bylo vhodné explicitně zmínit, že podtržené citace odkazují na 
review.
Pro formátování obsahu bych doporučil používat jeden font a nejvýše tučné či 
kurzivní zvýraznění.

Otázka k obhajobě:
V úvodu práce je zmíněno, že cytokinetické mechanismy známé u rostlin se ukazují 
být platnými také u živočichů. Mohla by autorka velice stručně po provedeném 
podrobném rozboru mechanismů cytokineze u živočichů ukázat, které procesy 
probíhají obdobně, či přímo homologicky jako u rostlin a kde jsou naopak rozdíly?
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn)

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 

bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby

• Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
• Prosíme oponenty  i  školitele  o co  nejstručnější  a  nejvýstižnější  komentáře 

k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit) 

• Zaškrtávání  políček:  Vložte  kurzor  před  políčko,  klikněte  pravým  tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK.

Instrukce pro doručení:
• Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 

verze  bude  zveřejněna  s  předstihem  na  internetu,  tištěná  poslouží  jako 
součást protokolu o obhajobě.

• Posudek v elektronické podobě ve formátu  .pdf  (případně  .doc nebo .txt) 
na e-mailovou adresu mkalous@natur.cuni.cz a jako Předmět/Subject uveďte 
Posudek bakalářské práce.

• Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc., 
Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 
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