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Posuďek na bakalářskcu práci

škoIite Iský posildek f , ;

] Jnreno posuzovate|e: Jan CernÝ

urn" 14.5.2005

v l.tichŽ jc postuprrě prelbír'ána struk[ura a funkce centrosornů v buňce, regu|ace
přee;Liodut G1/S a G2lM checkpoinky a na závěr vztah mezi centrosomen'l a
pešKozenírn Dl{A. Pi-áce končí několikařádkovýnr závěrem, přeh|ed lrteratury
qpqe rt ql e s5lllglgMqLpiq m elg
Jscu pouŽi{é |i.terární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použi|(a) autor(ka) v rešerši relevantnÍ údaje z literárních zdrojů?
Au'.(r.lr u-9'9'9 práci pouŽi| téměř vyČerpávající výčet re|evantní |lteratury, včetně
rrejnlově1šíeh pramerrů' Všude 1e průběŽlrě uvedeno' orjkucj auetor' čerpá poznatky,
zdruje jsot.l správně citovány. 55 liie rárníclt pramertů se rni zcjá přirměřerlé n"',".hu
prát;e.
-.!so.' získe;rle viasiní výsÍe<Jky nebo zolo|enó térna adckvátně cjlskutovánv?
Práce neoklsaht-l.}e samastatnou ,,diskusi.., v jednotNivých kapitoiách jsou íiterární
r:dkazy průbeŽne diskutovány a srovl.távál.ry nrezí seL:r:u' n"rys!ín,i zce|a adekvátním

SpHrlěnÍ cliů práce a eelkove ho<Ínocomí:
l.ato baka|ářská práee zce!a jistě spIniIa svůj úče|' je kvalitnÍ |iterár'ní rešerší na
vellc*-. kol.npIi}<ovarré iérrra negu|ace buněčného cyk|r.,r v konteNiu c1ynarniky
ŽivoeišnéE.tcl ceritrosornu. V podstatě vyčerpala zdroje kvaIitnÍ reeentní |iteratury na
dairÓ tÓrna. Z texiu jc zná{', Že autor si,je dobře vědorn přísIušnýr;h buněčně-
b;oiugickýe il souvisíos{í Rozsah pi"áee je e}osiateČrrý' mnoŽství |iteratury téŽ, po
foi.;.ri;e!i.l ] t:ttánce v pcřáoku

-. --
] NíiZeV prace: UČast centrosornu na regu|aci buněčného cyk|u
I

reelgj- il rhrt aky-
CíE* práee {předr-ltět rešerše, pracovní hypotéza...)

] Přecměter-n neŠerŠe je vellce aktuá|ní téma recentně definované ro|e centrosomu
I 
v reEulaci bunečného cyklu. Tóma je pojato komp|exně, autor se zabývá aktivní ro|í
oeri[rosr;rrru.jako signa|izaČního integrátoru v rŮzných fázich bulněčného cyk|u

I savčích burrěk. DÚrazje kiaden na sumarizaci a diskusi literárnich dat k jednot|ivým
proteirrům reguIujír:ím přechod příslušnýrni mitotickými checkpointy' Je zmiňován
vztah rnezi poš[<elzel.iírn Dď{A, integritou centrosomů a nás|edrlýrni modu|acemi
bur,eČn*riu cěleil.'
S[r.;kiur;; (Čienění) práce:

] [rrlir:e r:bs;ahu1e struČný uvcld, tjá!e je e;leněna cio4 kapito| (cea 2Ú stran,7 obrázků)-

i Z$L'lL;00{}|.Ť].

Í_r; l.rái;.i .;:OVc: řl í,J;.úCÚ (uoralzor.,á r'ionu:ryienlace. graílka. t.exn. jajzyková r,roveň;.
[:elrriiaIrií úi.overi 1e v pořáoku, občas se vyskytnou' trochu kelstrbatá a: unožná aŽ

] příi:š jedrrelznačná konstatrlvání, která se jistě v dip|onrové práci budou precizovat
I do e,ip{inrláinií fe;i"rrry JerJ!rrý dotaz se týká obr. 6, kde jsou uvedena nepubIikovaná
data - jcdriá se o autorovy výs|edky? Pokud ano, stá|o by za rozvedení, pokud ne,

] 
le lřena uvÓst autory.
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] Otázky a připeimlmky oponenta:
Na str.4 je napsáno.,,Podle nejnovějších poznatkú se oyšem zdá, že zastává

| (myšleno ct:ntrosom _ pozn' aponenta) mnohem dŮležitější funkci, a to v regulaci
buněčného cyklt'l,,, _ myslíte si, Že je moŽné rozhodnout, která funkce centrosomu je
dů|eŽitější neŽ jiná? Která v práci zmíněná funkce centrosomu se zdá být
fy|ogeneticky původrrí? Jak je s to regu|ací buněčného cyk|u rost|inných buněk
s clramaticky odIišným uspořádánírn tubulárního cytoske|etu a jinou strukturou
ceninosornů?
Na str. 5 je konstatováno, že ,,centrosom je jediná organela v žÍvočišných buňkách,
která nerná membránu... Je to skutečně pravda? Jaká je v|astně definice organel?
lrJa str.18 je zmíněn mo|eku|ový motor EgS |oka|izovaný nnezi zcjvojené centrosomy
...: . ^-'.J..: í\ Í:_: ,-nrrrri lrrrqír. itilóql ..í."^ ..^^l.".L.^^..l: '. lAó. - '.-.|-.!...!^.)
)|l .č"L)lť |! J Id1!_- !||v: || VyJtU uvvJL VIt',U FJULl|l.JUIlLJs['I l.] |'utU IlIL,Iul\L,,licí

i\a sir' ii;1e i;vei}oi.: oor rj' iV.ioh! byst'e o něrn uvóst více podrobností - kdo je
Gtjii;i"e íŤi' ;aká byla rrretodrxa přípravy "preparálu?

r.ravrn ňoclrrocenišxorrtete neno orxlnentá (lňámra nebude součástÍ zveřejněných
iriíorrnacÍ)

hově|

Instrukce pro vyplnění
* Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstruČnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodum (dodrŽUjte rozsah)' tučně vyznaČené rubriky 1sou povinnou součásti posudku'
. V tr;řip;lrlc pri.lcc za|oŽerlé na vIas|níc;h výsIedr:íctt ltodno1 Le rovněŽ pouŽite metorJy a

zpl';lccv;iní výsIetlků' obdr;bně ;ako u prác;e dipIclmtlve

" |Josudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na !91-4k@11d.!ur'cg-l-Lsz (pro úČe|y
zveře1něnÍ na internetu). a dále podepsaný v 1 výtisku fiako souČást protokoIu o obhajobě) na
sekretariátbroIogickósekcePřFUK(|ng JitkaSuchá),ViniČná7,12844Praha2.


