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Posudek na bakalářskou práci 

 školitelský posudek 
 x oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

RNDr. Blanka Zikánová 

Datum: 
30.5.2017 

Autor: 

Věra Motyčková 

Název práce: 

Kvasinky při studiu neurodegenerativních chorob. 

 X 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 možnosti studia vybraných neurodegenarativních onemocnění 

člověka v kvasinkových buňkách a shrnout hlavní výsledky výzkumu v kvasinkových 

modelech. 
 
 

Struktura (členění) práce: 

Práce je klasicky členěna, doplněna abstraktem i klíčovými slovy. 

Titulní strana plně neodpovídá předepsané podobě titulní strany, navíc chybí datum 

a znak. Prohlášení rovněž neodpovídá předepsané podobě a datováno je neúplně. 

Doporučuji opravu/ úpravu titulní strany a prohlášení. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

Ano. Autorka vycházela při zpracování práce ze 76 literárních zdrojů. 

Str.27, citace Burré, J., …..je neúplná. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky ade-
kvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

 



Strana 2 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 

Práce je po všech formálních stránkách na vysoké úrovni. 

Jen tabulka 1. by měla předcházet tabulku 2. Stránky Seznamu použité literatury 

jsou chybně číslovány (27, 2, 3…). 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Cíle práce byly splněny, autorka vypracovala velmi pěknou literární řešerži. Shrnula 

hlavní výsledky výzkumu 3 vybraných neurodegenerativních onemocnění v kvasin-

kovém modelu.  Místy bych v textu přivítala konkrétnější informace.  

Doporučuji práci k obhajobě. 

 
Otázky a připomínky oponenta: 

1/ Jaké je složení Lewyho tělísek? 

2/  Můžete podrobněji charakterizovat variantu synucleinu A30P? Jak se liší od stan-

dartní formy? 

3/ Vysvětlete prosím, „gen STP2 kódující transkripční faktor aktivující geny pro per-

meázy AA zvyšuje citlivost k synucleinu i huntingtinu“. 

 4/ Delece v genu značíme Δ, nikoliv D. 

5/ Jaká je velikost huntingtinu? Proč se ke studiu v kvasinkách používá jeho zkráce-

ná verze? 

 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 
 X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
 


