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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 této práce je podat přehled znalostí o proteinu p53 a jeho úloze v buňce se 
zvláštním zřetelem na mitochondrie a apoptózu. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je klasicky členěná. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Podle mého názoru, literární zdroje dostatečné nejsou. Ač nerad, zdroje jsem 
spočítal a zjistil, že z celkového počtu 98 citací, pouze 13 jich vzniklo po roce 2010 
a s výjimkou posledního vydání Albertsovy učebnice buněčné biologie z roku 2017, 
jsou ty nejmladší z roku 2014. Krátký pohled do databází prozradí, že o 
předkládaném tématu vycházejí desítky až stovky prací ročně, které by jistě 
přispěly k aktualizaci obsahu bakalářské práce. 
Použité práce jsou víceméně správně citovány, až na často uváděné články 
autorky Marchenko et al., která je v textu uváděna i s křestním jménem na začátku 
a to střídavě jako Natasha nebo Natalia.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce vlastní výsledky neobsahuje 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce (členění práce a počet stran) jsou splněny požadavky kladené 
na bakalářskou práci. Jinou věcí je úroveň textu a jeho věcný obsah. Práce působí 
na mnoha místech jako slepenec vět posbíraných z různých prací, mnohdy ještě 
nevalně přeložených. Text se proto hemží anglicismy a tento nešvar se projevil i 
v českém názvu práce. Také „apoptotic pathways“ nejsou cesty apoptózy, podobně 
jako by asi niko nepřeložil „metabolic pathways“ jako cesty metabolismu (i když, 
kdo ví?). Práce také obsahuje pasáže, které jsou zbytečné, opakují učebnicové 
znalosti a působí dojmem vycpávky sloužící k rozšíření textu (např. strana 10). 
Text není příliš čtivý, místy působí zkratkovitě a jeho srozumitelnosti nenapomáhá 
ani absence jakéhokoliv obrázku či schématu. Narazil jsem také na chybu 
v rozložení genů na lehkém a těžkém řetězci mtDNA. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Cíle práce byly v nejlepším případě splněny pouze částečně. Autorka sice uvádí 
celou řadu nálezů o funkci proteinu p53, čtenáři však není jasný celkový obraz 
působení tohoto proteinu v buňce, V abstraktu i v úvodu se dozvíme o existenci 
dvou populací zmíněného proteinu, není však jasné, jak se která frakce podílí na 
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různých buněčných dějích. Teprve postupným prokousáváním se textem získává 
čtenář určitou představu o působení proteinu p53 v buňce. 
Celkově text působí dojmem první verze, která neprošla ani základní revizí. To je 
škoda, neboť v textu se pod vrstvou balastu skrývají určité základy, na kterých by 
se dala postavit slušná bakalářská práce. 
Po určitém váháni jsem se rozhodl hodnotit předkládanou bakalářskou práci 
stupněm „dobře“, s tím, že o konečném hodnocení se rozhodnu po obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
K práci mám celou řadu otázek a připomínek, které však není možné všechny 
probrat a zodpovědět v čase vyměřeném pro obhajobu. Vybírám proto pouze 3: 
1. Jakým způsobem je protein p53 asociován s vnější mitochondriální 
membránou? Autorka často používá výraz translokace, který evokuje představu 
průniku proteinu přes membránu, je tomu opravdu tak? 
2. V práci uvádíte: „Protein p53 interaguje s řadou proteinů nukleoidu. V lidských 
buňkách je nukleoid připojený k vnitřní mitochondriální membráně pomocí ATAD3 
proteinu.“ A čtenář se ptá, jestli je něco bližšího známo o funkci této asociace. 
3. Na jiném místě uvádíte: „V reakci na stresový signál, kterým může být například 
poškození DNA či hypoxie, se p53 velmi rychle lokalizuje na vnější mitochondriální 
membránu. Poté dojde ke kolapsu membránového potenciálu a tvorbě pórů ve 
vnější mitochondriální membráně, což má za následek její permeabilizaci a 
uvolnění cytochromu c etc…“. Na vnější mitochondriální membráně žádný 
elektrochemický potenciál není, kde a k jakému kolapsu tedy dochází? 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


