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Posudek na bakalářskou práci

škoIitelský posudek Jméno posuzovate|e:
Doc. RND|. o|ga Nováková, CSc'
Datum: 17 . 5.2006

Autor:
Šárka Maříková
Název práce:
Fosfo|ipázy: v|astnosti, k|asifikace a Ú|oha v přenosu signálu

Práce je Iiterární rešerší.
CíIe práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza-'1

Cí|em práce by|o prezentovat zák|adní přeh|ed současných ponatků o fosfolipá zách,
enzymech, které jsou |oka|izovány v intra a extrace|ulárním prostoru prakticky u
všech eukariontních i prokariontních organismů a p|ní zde ce|ou řadu funkcí
souvisejících s obnovou buněčných membrán a především se up|atňují v produkci
fosfo|ipidových signá|n ích mo|ekul.

Struktura (č|enění) práce:

Práce osahuje 34 stran a je členěna k|asickým způsobem. V úvodu stručně
seznamuje s danou prob|ematikou. H|avní část textu je č|eněna na kapitolu
zabývající se interakcí fosfo|ipáz s fosfo|ipidovou mezifází, dá|e autorka podrobně
popsa|a k|asifikacijednot|ivých typů fosfolipáz a v hlavní kapitole se především
soustředi|a na ro|i fosfo|ipáz v buněčné signa|izaci. V pos|ední kapitoie uved|a jako
příklad ú|ohu fosfo|ipáz v myokardu. Shrnutí v závěru je přeh|edné a výstiŽné.

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci sprarlne citovanyz
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojŮ?

Prezentovaný text je dokumentován ,l citacíz učebnice, 1 citací Z monografie a 16
citacemi původních anglicky psaných prací. Zprácevyp|ývá, Že autorka-pouŽi|a
re|evantní údaje z citovaných zdrojů, které zpracova|a s porozumněním a kriticky.
Dobře zv|ád|a ang|ický text. PouŽité zdroje jsou dostatečné a v práci správně
citovány'

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

Poznatky prezentované v baka|ářské prácijsou adekvátně diskutovány v textu
každé kapitoly a stručně shrnuty v závéru.

Formá|níúroveňpráce(obrazovádokumentace,grafikffi

Jazykovou úroveň práce hodnotím ve|mÍ k|adně. Autorka se také ve|mi dobře
vyrovna|a s grafickou a obrazovou dokumentací prob|ematiky' Práce je
dokumentovaná třemi přehlednými tabu|kami a 13 obrázky, které buď sama
vytvoři|a, nebo převza|a z citované |iteratury'
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práci povaŽuji zazdaYi|ou, dobře mapuje zadanou prob|ematiku, po dop|nění by
mohla slouŽit jako podk|ad přehledného č|ánku pub|ikovaného v některém z českých
odborných časopisů. Práci doporučuji k obhajobě.

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení
informací)

ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

I nstrukce pro vypIněn í:

. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou 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.

. Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Úče|y
zveřejnění na internetu)' a dá|e podepsanýv 1 výtisku fiako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekqe PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 12B 44 Praha 2.


