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L-.] Práce je |iterární rešerší'
cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cí|em práce bylo popsat ú|ohu diacylg|ycero|ů jako lipidových signá|ních moleku|,
které se účastní přenosu signá|u přes buněčnou membránu z vnějšího prostředí
buňky a zajišťují komunikaci s proteinovými signá|ními moleku|ami, zejména
s proteinkinasou C.

Struktura (č|enění) práce.

Práce osahuje 23 stran a je č|eněna k|asickým způsobem. V Úvodu stručně
seznamuje s Ú|ohou fosfolipidů jako zák|adních strukturních jednotek membránové
dvojvrstvy a významem d iacy| g |ycero | ů j ako p reku rzorŮ syntézy fosfo l i p id ů.
Ustřední část textu je č|eněna na kapitolu zabýva1Ící se produkcí diacy|g|ycero|ů jako
signá|ních mo|eku|, především jako aktivátorů proteinkinasy C, dále se stručně
zabývá strukturou této kinasy a jejími aktivátory. V závěrečné kapito|e se soustředi|a
na ú|ohu diacy|g|ycero|ů při kontro|e kontraktility srdečních myocytů a ukáza|a na
jeden z experimentá|ních přístupů k této prob|ematice' V závěru přehledně shrnu|a
prezentované poznatky'

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

Text baka|ářské práce je dokumentován 4 citacemi z učebnic, 3 citacemt
z monografií a7 citacemi původních ang|icky psaných prací. Z práce vyp|ývá, Že
autorka pouŽi|a re|evantní údaje z citovaných zdrojů, které zpracova|a
s porozumněním a kriticky. Dobře Se Vyrovna|a s poměrně s|oŽitou problematikou
zejména při studiu prací souvisejících s regu|ací kontraktility srdečních myocytů'
PouŽité zdroje jsou dostatečné a v práci správně citovány.

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

Poznatky prezentované v baka|ářské prácijsou adekvátně diskutovány v textu
kaŽdé kapito|y a stručně shrnuty v závěru.

Formální Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Jazykovou úroveň práce hodnotím ve|mi kladně' Grafická a obrazová dokumentace
je dostatecná a dobrá' Práce je dokumentovaná jednou tabu|koui a 9 obrázky, které
autorka bud'sama vytvoři|a, nebo převza|a z citované |iteratury.
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Instrukce pro vyp|nění.
. ProsÍme oponenty i ško|itele 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

zpracovánívýsledků, 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 dále 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'

Splnění cílů práce a ceIkové hodnocení:

Práce dobře seznamuje se zadanou prob|ematiku, se kterou se i přes poměrnou
sloŽitost autorka Vyrovnala s porozumněním a podala zák|adní přeh|ed na dobré
úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení
informací)

! výborně

škoIiteIe nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

Podpis ško|ite|e/oponenta; Doc' RNDr' o|ga Nováková, CSc.


