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Práce ie |iterární rešerší.X Práce obsah\rje v|astní výs|edM
Gíte práce (předmět rešerše,pracovní hypotéza...)
Bakalářská práce;é.venoÚána Wňtsignálrlím.drahá* a jeÍi* funkoi u..krl.renových.a
nádorových buněk.

Struktura (č|enění)práce:
1) Podrobný popis jednot|ivých Wnt signá|ních drah včetně všech zainteresovaných
mo|eku|. 2) Evo|uce Wnt signa|izace' 3) Problematika embryonálního vývoje,
diferenciace kmenových buněk a nádorového bujení z poh|edu normá|ní a

pato|ogické Wnt signa|izace. 4) Problematika HIC1 tumor Supresorového genu
(interagující mo|eku|a Wnt signa|ní dráhy) _ tato část zahrnuje i vlastní výs|edky,
které budou součástídip|omové práce (expresní profily, h|edání interagujících
mo|eku|, hledání cí|ových genů).

JSou potŽté |iterárnÍ zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerširelevantní údaje z |iterárních zdrojů?
Liter.árnní z.droje

jšou správně citováhý a údaje z nich použitéjsoú rďevantní.

ffidkynebozvo|enétémaadekvátnědiskutovány?
Získanévýs|edky se spíšetýkají přípravy potřebných genových konstruktů,
rekombinántních proteinů apod, které autorka bude pouŽívat při v|astním studiu
H|C1 mo|ekuly v rámci své diplomové práce. Co se rešeršníčásti ýče' zvo|ené téma
je diskutováno výtečně'
rormatni riróveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formá|ní úroveň bakalářské práce je na ve|mi vysoké úrovni. Autorka jasně
prokáza|a výbornou znalost zpracované prob|ematiky a zároveň schopnost
srozumitelnou a čtivou formou napsat odborný ang|ický text'
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ýplnění cilů práce a ce|kové hodnocení:
Cí|e bakalářské práce byly splněny beze zbytku' Ce|kově práci hodnotím jako ve|mi
zdařilou a hlavně přínosnou pro případné zájmce o tuto prob|ematiku. Práce by
pod|e mého názoru zas|uhova|a publikování ve formě over review v některém
z impaktovaných časopisů.

otázky a připomínky oponenta:
Bez připomínek

Ná/rh hodnocení školite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

X

výborně |_l ve|mi dobře

Podpis škoIite|eioponenta

D ooore f

nevyhověl(a)

:

Instrukce pro vyp|nění:

.
o
r

Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějšÍa nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte iozsah), tučně vyznaČenérubriky jsou povinnou součástÍposudku.
V případě práce za|oŽené na v|astních výsledcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výsledků, obdobně jako u práce dip|omové.

Posudek se odevzdává-(zasí|á) ve|ektronické podobě na horak@natur.cuni,cz (pro

Úče|y

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

