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Posudek na bakalářskou práci

LJ Školite|ský posudek
f oponentský posudek

Jméno posuzovatele: V|adimír Kry|ov

Datum: '15.5.2006

Autor: Tomáš Hadrava

Název práce: Groucho And |ts Role In The Mouse Eye Deve|opment

X Práce ie |iterární rešerší. E Práce obsahuje v|astní výs|edky.
cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Grouého a jeho útoha:při výÝoji oka u myši

@e:
1) Struktura a funkce Groucho proteinů z poh|edu příslušných signá|ních drah.2)
Exprese avýznam krátkých forem. 3) Mechanismus fungování Groucho proteinů

v rámci inhibice transkripce' 4) Uloha Groucho při vývoji oka' 5) Význam studia
Groucho proteinů - expresní profi|y' studium avýznam krátkých forem apod'

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

Literární zdroje jsou dostatečně a správně citovány. Úoaje získané z citovaných
literární zdrojů jsou relevantní.

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

Žvolené..téma je edekvátně d.iskutgváno

ffié1obrazovádokumentace,grafika,text,jazykováúrclveň):

Formální úroveň bakalářské práce je na dobré úrovni. obrazová dokumentace je
podle mého názoru neš'tastně v|oŽena na konec práce jako pří|oha, coŽztěžuje
orientaci a pochopení textu při studiu' Přesto, Že se v práci vyskytují drobné
gramatické a slovos|edné chyby (vynechání určitých a neurčitých č|enů apod' je
jazyková úroveň je na ve|mi dobré úrovni.

Sp|nění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle baka|ářské práce by|y sp|něny. Celkově hodnotím prácijako zdařilou a

ořínosnou.
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otázky a připomínky oponenta:

JakjiŽ by|o uvedeno v části ,Formá|ní úroveň práce,
|epší obrazovou dokumentaci umístit přímo v textu a

pro vyšší přehlednost by by|o
ne na konec bak|ářské práce.

/

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

rne ve|mi dobře dobře
Podpis škoIitele/oponenta :

lnstrukce pro vyp|nění:
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.
o 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.
o Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur.cuni'cz (pro účely

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát biologické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7,128 44 Praha2,


