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Název práce: U|oha proteinu Cas v invazivitě nádorových buněk

X Práce ie literární rešerší. I l Práce obsahuie v|astní výsledkv.
cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
CíIem předkládané bakalářské práce bylo shrnout poznatky o úIoze
adaptorového proteinu Cas v buněčných signálních drahách, které reguluji
celou řadu klíčových procesů v buňce a mohou být významné i při
p atoýzio log ických jevec h,

Struktura (č|enění) práce:
Práce obsahuje 9 kapitol, obecný úvod následují části zabývající se strukturou,
vlastnostmi, regulací, místem a mechanismem působení uvedeného proteinu. Práce
je uzavřena seznamem citované literatury,

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z|iterárnlch zdrojů?
Seznam použité literatury obsahuje 38 položek, v drtivé většině práce z poslednÍch
let, některé dokonce z roku 2006' Domnívám se, Že vybrané publikace dostatečně
pokývají zvolenou problematiku' Autorka zvolila formu citace v pořadí: Autor, rok
vydání, název práce, název časopisu, ročník, čísla stránek' U části prací je rok
vydání od názvu práce oddělen tečkou u zbylých pracÍje však oddělen pouze
mezerou.

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Podle mého názoru je toto téma pro potřeby bakalářské práce diskutováno
adekvátně'

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň)'
Textová část je po formální stránce dobrá, naraziljsem pouze na jeden překlep a na
některé zbytečné angticismy' Některé obrázky jsou mírně rozmazané a zbytečně
malé, ate předpoktádám, že na webu v lepší kvalitě nejsou, U obrázkŮ 1 a 3 by bylo
vhodné sjednotit barevné rozlišení jednotlivých domén.

SpInění cílů práce a celkové hodnocení:
Jsem přesvědčen, že předkládaná bakalářská práce splňuje požadavky
kladené na tento typ prací, Přehledně informuje o zvolené problematice a
umožňuje i jen středně poučenému čtenáři se v ní orientovat' Autorka tím
prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, tedy nejen ji přečíst, ale
i porozumět a získané informace uspořádat do vlastního literárního díla.
Bakalářská práce tak představuje užitečný základní kámen pro budoucí práci
diplomovou.
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Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

X vÝborně ve|mi dobře D dobie-l1"u:vlqyerc
Podpis škoIite|e/oponenta:

otázky a připomínky oponenta:

/ K práci mám následující otázky či připomínky:

Nebyl mijasný obrázek č'7 na kterém mají být zeleně obaruená vlákna aktinu
vizualizovaná pomocí phaloidinu.FlTC. Na uvedeném obrázku, vedle ěerného
pozadí, žádná jiná barua než zelená není.

Je známo jaký je ,,in Vivo,, mechanismus fosforylace proteinu Cas. Dochází
zde k přímé i kooperativní fosforylaci, je nějaký typ častější, či představuje
kináza FAK další regulační stupeň

V práci jsem postrádal seznam zkratek

lnstrukce pro vypInění.
. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah)' tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
r V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracovánÍ výs|edků, 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 (iako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), ViniČná 7, 128 44 Praha2.


