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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…) 
Bakalářská práce Kristiny Koudelové shrnuje nejnovější informace o úloze 
endocytických váčků v cytokinezi živočišných buněk. Dlouhá léta byl význam 
transportu těchto váčků vyzdvihován pouze během cytokineze rostlinných buněk, 
v současné době se však ukazuje, že hraje zásadní roli i v dělení živočišných buněk. 
Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl představit jednak důležité mechanismy 
endocytického transportu, dále pak i jejich vzájemnou provázanost a komplexní 
regulaci během cytokineze živočišné buňky. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce má klasickou strukturu, která odpovídá zvyklostem a nárokům na literární 
rešerši. 
 
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 citovány správně. Množství použitých článků je více než 
dostatečné. Drtivá většina citovaných prací jsou původní vědecké články, přehledové 
články byly využity jen v odůvodněných případech. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formálním náležitostem věnovala Kristina dostatek času, takže se v práci žádné 
závažnější formální prohřešky nevyskytují. Text je psán pěknou angličtinou a vhodně 
doplněn deseti schématickými obrázky. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce beze zbytku splnila vytyčený cíl. Kristina Koudelová přistoupila k psaní 
bakalářské práce zodpovědně, pečlivě prostudovala velké množství článků a úspěšně 
se zorientovala v obrovském objemu dostupných informací. Předkládaná bakalářská 
práce představuje ucelenou syntézu současných poznatků o úloze endocytických 
váčků v cytokinezi. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

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


