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Uloha adaptorového proteinu NTAL v aktivácii žírnych buniek cez c-Kit a FceR|

CÍ|e práce (předmět rešerše, pracovní h
Cí|em práce je shrnutí poznatků o funkci adaptorovélro proteinu NTAL při integraci
signá|ů z receprotrů c-Kit a FcER| v Žírných buňkách a diskuse h|avnícň 

'o.pořůmezi současnými zna|ostmi v této prob|ematice.
Struktura (č|enění) práce:
Práce je č|eněna na abstrakt, úvod, v|astní |iterární přehled, závěr, poděkování,
seznam zkratek a seznam pouŽité |iteratury. Č|eněníje formá|ně adekvátní.

l{'o1.P.oyžité|iterárnízdrojedostatečnéajsouvprac
I 
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

I 
V prácije cito-váno 63 původních sdě|ení a rewiew, coŽ je dosiatečný počet,

I 
nicm'éně jde často o práce starší než 10 |et a práce týkající se širšíhó pozadí

I orob|ému . Z.aiímavé je citování převáŽně prací starších neŽ z r.1999 v kap. 1 _ 3 a
!9!.".louěJ,'í:.h v kap. 4- 6' V někteých případech pak nejsou uvedeny novější
poznatky ačko|iv existují (typicky naPi o činnosti a agregaci receptoru ĚceRl, jsou
uvedeny 2 údajně konkurenční hypotézy mechanizmu dime rizacé c-kit, mezi ňimiz je
jiŽ roz!o.nut9). P|qu!é la.ktg.grafické pas.áŽe pak nejsou v textu opatřeny citacemi.
Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvot
Práce neobsahuje kapitolu diskuze, u|oha NTAL je částečně diskutováná v kap.
závěr, která je fakticky pokračováním předchozí kapitoly spíš neŽ shrnutím. Jsou tu
konfrontována protichůdná zjištění recentních studií, avšak postrádáme syntézu a
návrh moŽných směrů výzkumu při objasňování prob|ému. Pokud se text má stát
ZáklaQery.dip|olnové práce, byly by přitom tyto části ve|mi uŽitečné.
Formální úroveň práce (obrazová oo
Práce je formá|ně dobře zpracován a, |ze všaklytlnout někoíiŘ mene významných
věcí: volbu někteých zkratek V seznamu (Ca,-) a absenci či nejednoziačné
vysvětleníjiných, nevhodné používání angIicizmů v textu 1,,receptor tyrosinkináza..
místo,,receptorouá .....), není praktické odkazovat na objekty v obrázŘu pomocí 

]

barev, jde-|i o černobí|ý tisk, některé zdroje i|ustrací chybí V seznamu |iteratury 
|

(A|berts). Práce nemá shrnutí. Píšeme-|i o |oka|izaci genu na chromozomu, jďnutné 
lříci u jakého Živočicha. l

První Úko|, uvedení do prob|ematiky, byl vzh|edem k absenci nových poznatků 
l

sp|něn neúp|ně a zčásti budí dojem převzaté práce. Druhá část ci|ů, t.edy l

konfrontace a dikuze známých skutečností je v práci obsa Žena, ate je póněkud 
lnedotaŽená, protoŽe chybí pokus o syntézu poznatků. Uvedený zaier', ze uuáóu lpotřeba da|ší studie vyuŽívající siRNA, je pří|iš vágní a neposlouŽi| by dostatecně l

např. při úvaze, kam zamířit další úsi|í. l

V práci by|y na|ezeny věcné chyby: str. 6: protein tyrosin kinázy nejsou totéŽ co 
I

receptorové kinázy 
l

str. 8: c-kit není exprimován na pohlavních buňkách, a|e na jejich nezralých stadiích lstr. 14: FcaR nejsou známy 2 a|e 3 l



Strana 2otázky a připomínky oponenta:
Domníváte se. Že k
tomuto receptoru?

zaha1eni signalizace přes receptor FoER| stačí vazba |gE k

Ved|a by vazba proti|átky na extrace|u|ární část receptoru c-kit k jeho aktivaci?Kterou část protílátky označujeme za Fc ob|ast?
Domníváte se, Že siRNA je schopna sníŽit expresi genu stejně jako knock out?Jakou metodou by se to kontrolovalo?

Návrh hodnocení

X dobře

oponenta (známka nebude součástí zveffi

Podpis oponenta:

/

Instrukce pro vypInění:
. Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivýmbodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznae.ene ruoiit<y;sou póvinnoú 

'il!á.ti p;sudku'. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edóth ňodnot'te rovněŽ pouŽité metody azpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.o Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě 
,na horqk@natur.cuni.cz (pro účelyzveřejněnína internetu), a dá|e podepsaný v 1-Výiisků Ú;to soucast}rolototu o obhajobě) nasekretariát bio|ogické sekce PřF UK 1ing' jitka sůchá), Ýiničná 7, 128 l+ i,án^ z


