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Učast centrosomu na regu|aci buněčného cyk|u

Práce ie |iterární rešerŠí. Práce obsahuie vlastní
cí|e práce (předmět rešerše, pracovňí tlypotéza..1

Cí|em práce je srovnat nejsoučasnější |iterární údaje o významu centrosomu
v mitotickém, tak v meiotickém dě|enísomatických azárodečných buněk.

Struktura (č|enění) práce:
Baka|ářská práce je č|eněna do sedmi kapitol a pojednává o všech fázích
buněčného cyk|u a o vztahu nejdů|eŽitějších kináz a fosfatáz, které jsou v průběhu
buněčného cyk|u |okalizovány na centrosomu.

Jsou pouŽité |iterárnízdroje dostatečné á
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

Citace všech |iterárních zdrojů je korektní. V prácijsou pouŽity nejsoučasnější
|iterární prameny, kteÉ autor nepochybně prostudova| a Je sinop-en si na zák|adě
těchto údajů utvořit svůj v|astní názor na studovanou prob|ematiku.

Jsou získané v|astnívýs|edky nebo zvolené
I kdyŽv práci nejsou uvedeny v|astnívýsledky, autor se aktivně účastní experimentů
zaměřených na mechanizmus znovuzahá4ení meiotickéh o zrání v podmínkách in
vitro a bude nepochybně spoluautor příštích pub|ikací.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentu

Formální i jazyková úroveň práce je výborná. Text nepochybně doklád á, Že autor
v oblasti buněčného cyk|u soustavně čte.

Sp|nění cílů práce a celkové hodnocení:



/ P.r|ce rozhodně sp|ni|a své poslání. Je zdaři|ou |iterární rešerší ve ve|mi aktuá|ní
oblasti bio|ogického rnýzkumu. Z tohoto důvodů hodnotím prácijako 

".1uo1.nou

otázky a připomínky oponentá:

K práci nemám Ž1a|9 připomínky, protoŽe jsem je mohl up|atnit v průběhu
formu|ace Baka|ářské práce.

Návrh hodnocení
informací)

ško|ite|e nebo oponenta (známk- nebude součástí zveřejněných
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Podpis škoIiteIeioponenta :

Prosíme oponenty i školite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubňky.;sou póvinnou součástí posudkú.
V případě práce za|ožené na v|astních výs|edcích hodnoťte rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro účely
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku 6at<o soueastlroiot6tu o ó-nň'a;ooc1 ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 12B 44 Praha 2.


