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Posudek na baka|ářskou práci

[_| školite|ský posudek
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Jméno posuzovate|e: F' Cvrčková

Datum: 16.5.2006

Autor:
K|ára Čihárová
Název práce:
Buněčný cyk|us u rost|in a ro|e signá|ních mo|ekuI v jeho regu|aci

ffi Práce ie |iterární rešerší. ! Práce obsahuie v|astní výs|edky.
cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cílem práce je sumarizovat dostupné poznatky o interakci fytohormoná|ních a
výŽivových signálů s regu|ací buněčného cyk|u rost|inné buňky. Tomuto tématu,
které úzce souvisí s tématikou experimentá|ně řešenou v |aboratoři ško|ite|ky a
s předpok|ádaným zadánim diplomové práce autorky, je věnována řada dí|čích prací
pub|ikovaných v pos|ední době. Dosud však chybí přeh|edná syntéza.

Struktura (č|enění) práce:

Práci by bylo moŽno obsahově a logicky rozčlenit na tři zhruba rovnocenné části _
úvodní kapito|u o buněčném cyk|u eukaryot obecně a rost|in zv|áště (odpovídající s.
4-6), kapitolu o obecně eukaryotických mechanismech regu|ace cyklu se zv|áštním
zřete|em k rost|inám (s. 6-13), a klíčovou část o interakci těchto obecných
mechanismů se specificky rost|innými regu|átory (s. 13-28). Členění jinak ve|mi
kva|itní práce do kapito| naneštěstí tomuto schématu neodpovídá, a musím přiznat,
Že jeho logika mi poněkud uniká (proč desetinné třídění, kdyŽ všechny podkapitoly
jsou 1 .1.x.y?). V kontextu ce|kové kva|ity práce však tuto vadu nepovaŽuji za
podstatnou.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z Iiterárních zdrojů?

|mpozantní seznam |iteratury obsahuje více neŽ 140 prací, a to vesměs
re|evantních, a z převáŽné většiny recentních' odhadem více neŽ po|ovina jsou
původní vědecká sdě|ení, zbytek ve|mi vhodně vybrané přeh|edy, většinou
Z renomovaných časopisů. Náhodná kontro|a něko|ika citací neodhali|a Žádné
chyby.

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

V|astní výsledky práce neobsahuje, avšak |iterární údaje jsou zpracovány a
diskutovány způsobem, kteý svědčí o dobrém porozumění nesnadnému tématu.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce je psána ku|tivovanou češtinou (přek|epy a drobné formá|ní závady jsou
vskutku ojedinělé; vyznači|ajsem je v textu), a je adekvátně dop|něna něko|ika
schématy, upravenými podle citované |iteratury nebo převzatými, Zdroj obrázků je
vŽdy řádně uveden. Jedinou výhradu mám vůči zbytečnému pouŽívání desetinného
třídění v názvech kapitol (viz výše).



Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce beze zbyilku splňuje vytyčené cí|e, a pok|ádám ji za ve|mi zdaři|ou. Za zv|áště
hodotnou povaŽuji zejména třetí část (,,1.1.3'.), která můŽe po přek|adu do ang|ičtiny
pos|ouŽit jako dobý zák|ad pro sepsání pub|ikovate|ného přeh|edného č|ánku
Zbytek textu je ovšem rovněŽ ve|mi kva|itní, a|e zabývá se tématikou, která je jiŽ
v literatuře dosti dobře zpracována; pro publikační úče|y by moh| by|výrazně
zkrácen.

otázky a připomínky oponenta:

K odevzdanému textu jakožto práci baka|ářské mám pouze formá|ní připomínky.
Kromě jiŽ uvedených jsem něko|ik drobných formá|ních nedostatků vyznači|a piímo
v textu. Krom toho
- by|o by vhodné uvádět ang|ické ekviva|enty termínů, jejichŽ česká podoba není
pří|iš zaŽitá (např. kontro|ní body = checkpoints - s'6).
- u rost|in, které mají běŽná česká jména, by tato mě|a být uvedena (Hyoscyamus =
blín, a s jedním s _ s.21)'

Následující komentáře jdou jiŽ nad rámec poŽadavků na baka|ářskou práci a
jso{míněny především jako podněty pro přípravu navazující pub|ikace'

1' Textu by přida|o na přeh|ednosti zpracování někteých údajů ve formě tabu|ek
(např. přeh|ed známých regu|átorů buněčného cyk|u azejména přehled cí|ů
jednot|ivých signá|ních moleku|)' Vzorem zde můŽe být způsob, jakým jsou podobné
údaje pojednávány např. v přeh|edech série Trends in ... nebo Current opinion'

2. By|o by asi vhodné dop|nit pasáŽ o fytohormonech o informace o mechanismech
percepce a přenosu přís|ušných signá|ů _ ví se toho uŽ ce|kem dost.

3. V diskusi proteinů rodiny KRP by bylo vhodné zmínit jejich vztah
k endoreduplikaci.

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

iborně l lve|mi dobře I l oobre
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Podpís ško|iitele/oponenta

Instrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
o V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnoťte rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výsledků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasÍ|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni'cz (pro úče|y

zveřejnění na internetu)' a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát biologické sekce PřF UK (|ng' Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2'


