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Regulátory TORC1 aktivity u kvasinek
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo shrnout poznatky týkající se proteinových komplexů a jejich
efektorů (např. metabolitů), které se účastní regulace TORC1 aktivity u kvasinek s
případným porovnáním analogické regulace savčího mTORC1.
Struktura (členění) práce:
Práce je standardně členěna.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Použité literární zdroje jsou dostatečné, autorka využila řadu primárních prací.
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):
Formální úroveň je dobrá, nicméně se v ní projevuje jednak „formulační
nezkušenost“ autorky (i když byla z části upravena „vnějšími“ zásahy v průběhu
sepisování) i skutečnost, že přes velmi dobrou znalost mluvené češtiny není autorka
rodilá mluvčí. Autorka se rovněž příliš spolehla na softwarové nástroje, které měla k
dispozici, což se projevilo např. v případě literárních odkazů.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce byla vypracována samostatně a splňuje vytyčené cíle. Oceňuji především, že
se Yana sama rozhodla pro náročné téma bakalářské práce, kterým problematika
TORC1 regulace nepochybně je i vzhledem k mnoha rozporným výsledkům
nezávislých studií v této oblasti. Rovněž je potřeba zdůraznit, že se Yana pokusila
sumarizovat znalosti o této problematice převážně na základě primárních prací a
vyvarovala se využití přehledného článku, kde je dané téma zpracované, tak jak se v
minulosti několikrát stalo. Dle mého názoru Yana splnila požadavky kladené na
bakalářské práce, a práci proto doporučuji k obhajobě.
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