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Název práce:

Diacylg|ycero|y jako signální moleku|y

! Práce je |iterární rešerší'
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Téma předkládané práce je zaměřeno na ú|ohu diacylg|ycerolů jako druhých pos|ů

v přenosu signá|u, zabývá se jejich zák|adní charakteristikou, syntézou, regu|ací
proteinkinasy C a působením v myokardu.

Struktura (c|enění) práce:

Předk|ádaná práce podává přeh|ed literárních poznatků o zvoleném tématu pomocí
22 stran textu, 9 obrázků, 1 tabu|ky a 14 |iterárních pramenů. Práce je |ogicky
č|eněna do jednotlivých kapito|.

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

Autorka čerpala ze 14 |iterárních zdrojů, z nichžje ,t 1 ang|icky psaných. Prameny
jsou citovány správně a pokývají řešené téma.

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

Někteým aspektům práce moh|a být v diskusi věnována větší pozornost.

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

Prob|ematika je výstiŽně doplněna 9 obrázky a 1 tabu|kou. Je škoda, Že kva|itu

předk|ádané práce sniŽují na někteých místech nevhodně vo|ené výrazy, coŽ|ze
přisuzovat neobratnosti při překladu z ang|icky psaných pramenů.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Předk|ádaná práce vyhovuje poŽadavkům k|adeným,na baka|ářské studium a

doporučujijejí přijetí k obhajobě. Autorka prokáza|a schopnost práce s |iteraturou,
jakoŽ i schopnost získané informace třídit a zpracovávat je do ucelené podoby.
I přes všechny uvedené nedostatky hodnotím prácijako výbornou.
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otázky a připomínky oponenta:

V seznamu zkratek je uvedenazkratka cis-UFA jako cis- nesaturované mastnéV seznamu zkratek je uvedenazkratka cis-UFA jako cis- nesaturované mastné
kyse|iny, kdeŽto v textu je tato zkratka spojována s cis-nenasycenými mastnými
kyselinami. Dá|e V Seznamu chybí zkratky pro vápníkové ionty a jednot|ivé mastné
kyseliny.
U obrázků č.7 a 8 chybí vysvět|ení pouŽiých zkratek.

Str. 12 odst' 2 :Autorka píše o aktivaci proteinkinasy C diacylglycero|y o různém
stupni nenasycenosti, ovšem jako nenasycené DAG zde uvádí dipa|mitoy|g|ycero| či
distearoy|glycero|. Moh|a by tedy toto dě|ení DAG objasnit?
Jaké jsou zdroje DAG a jak se lišíjejich sloŽení pro krátko- a d|ouhodobou aktivaci
proteinkinasy C?

informací)

! výborně

!Markéta H|aváčková

I nstrukce pro vypIněn í:

o Prosíme oponenty i školite|e o co nejstruČnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.

. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te 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 (ako součást protokolu o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 12B 44 Praha2.


