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Posudek na baka|ársróu praci

oponentský posudek Jméno posuzovate|e:

Datum: 14.5.20Ó6

Autor: Lukáš Falteisek

Název práce: Fosfod ieste
membránových raftů (bioinformatické h|edání, klonování, připrava Řonstruktu
a rekombinantních proteinů)

{?ráce-je literární rešerší.
Cí|e práce (předmět res

lIi:1'T1 9'1'|]:y''í cí|e 1) shrnout dosavádní po'n"iky o membránových raftech a2) podle specifických sekvenčních znaků se poŘusit uýňr"o"t uJJ;i;í;ň' 
."

.qT.t:1..o'ych 
databázích da|Ší signá|ní proteiny, které by se moh|y vy.skytovat

V membránových raftech.

Struktura (č|enění) práce:
Práce je přeh|edně členěna na ang|ické shrnutí, abstrakt, úVod, shrnutí poznatků omembránových raftech, bioinformatickou část - vyhledávání nových proieinri,
|oka|izovaných v membránových raftech, závěr a přeh|ed |iteratury.

Jsou pouŽité literární zdroje dó

l:'1Ž]l!i) "Yto1(|.1).v 
rešerši re-|evantní udáJe z |itbrárníih zdrojů? 

-, .

|:to| se ve|mi důk|adně seznámi|-s.re|evaňtní.literaturoJ V p-ni"ije citováno celkem
.Ť:Y|:9::l|i:-.il!ř"hledných e]an.tý a učebnic. Citace jsbu v óopouio";i"i' 

..- .

Tormatu (pouze misto review by v českém textu moh| autorpouŽít spíše shrnuto
v... ).

Jsou získané v|astní výs|edky n

.ii:,l':,T,1ii r :: ryj.ry"ý.'! raft ů j e 
.ad " 

r.u"tn o á ;;ř ň j;;ř;ffi; a) stel n ě i a r ovýsledky vyhledávání nových proteinů v membránoqých rattecn. pň.J=ru'i

t!?-?l":ť'y.TT?,ánovýc.h raftů auto-r odváŽně prezentuje určité pochybnosti oneKterych metodách pro dokazovánípřítomnosti proteinů ú membránouý.n raftech a
::I::.^1"^:l':!:.ry:h důkazech exisienc".'"'b'"nových raftů. Diskusele "Šř..-poolozena aKtuálnÍmi citacemi z předních časopisů v oboru.

Formální úroveň práce (obrazová dók
,laz;vkouá úroveň práce i obrazová dokumentace je na velmi dobie úrovni a nemám
k ní zádné větší připomínky. Pouze bych autorovidoporučova| poněkud omezit
použív ání de lš ích so uvětí.

Splnění cí!ů práce a ceIkové hodnocenÍ:
V první části se autorovi podaři|o přeh|edně shrnout problematiku membránových
raftů. popsat jejich'strukturu, funkci a bio|ogický význám. Autorovi se rovněŽ podaři|o
sp|n]t h|avní cí| práce - objevi| nové signátňi piotóiny potenciálně lokalizované
v raftech - fosfodiesterázy Ba a 8b'
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otázky a připomínky oponenta:

Má jediná připomínka se týká způsobu, jakým je popsáno vyh|edávání proteinů,
potenciá|ně |okalizovaných v membránových raftech v databázích. Na základě
uvedených údajů se mi vyhledávání nepodaři|o zce|a zrekonstruovat. Moh| by autor
vyh|edávání popsat podrobněji?

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo opone
informací)

Podpis oponenta:


