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X Práce je literární rešerší. ! Práce obsahuje v|astní výs|édkv.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cí|em práce by|o shrnout |iterární údaje, které se týkají dě|ení a migrace buněk
během časného vývoje zubu včetně stručného přeh|edu signá|ních mo|eku|, které se
těchto dějů účastní.
Struktura (č|enění) práce:

Práce je členěna standardním způsobem'
Některé kapito|y nemají zce|a výstiŽný název' Např. kapito|a 5.7 Homeobox
pojednává ve skutečnosti především o Ú|oze homeotických genů při formování
čelistí.
Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní Údaje z Iiterárních zdrojů?
V prácije obsaŽeno úctyhodných cca g0 citací včetně učebnic a monografií, většina
re|evantní k dané prob|ematice'
ALE. v Seznamu pouŽité literatury není dodrŽen jednotný formát citacíjmen autorů
ani časopisů (iniciá|y s tečkami i bez, příp. dokonce p|né zněníjmen, podobná
nejednotnost panuje iv názvech časopisů)'
Jsouzískanév|astnívýsledkynebozvolenétémaaoet<vá@
Pozitivně hodnotím uvádění nesrovna|ostív literatuře, které vyp|ývá z porovnáni
č|ánků různých autorů či popis a|ternativních hypotéz odIišných od hlavního
názorového proudu'
N-ěkleré kapito|y práce jsou zbytečně všeobecné, na Úrovni běŽně pouŽívaných
učebnic (kap. +.1 BuněčnÝ cvk|us. kao. 6 obecné mechanismv minrar:e\
rorÍIla|nI uroven prace (oorazova doKumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
P1ác9 působí úpravně, jen odsazení odstavců na mnoha místech chybí (str. 3, 6, 10,
15, 1B atd.)' obrázky č' 4 a 10 jsou pří|iš ma|é a nečitelné
Autorká směšuje staré a nové pravopisné formy slov (meiosa, organismy,
proteasom, ALE kináza, izoforma, frontonazá|ní), opakovaně pouŽívá nepřípustnou
variantu slova apoptoza (správně apoptóza, příp. apoptosa)' V práci se vyskytuje
mnoŽství neobratných přek|adů z ang|ičtiny (např' str. 9 Buňky by utekly
apoptotickému osudu), jsou zbytečně pouŽívány cizÍ výrazy (cervica| |oops,
Yes-tigiáLní g-rgán, mal|eus, atd. ).
oprilent cilu prace a cetKove nodnoceni:
Výyčené cíle práce by|y splněny, zv|áŠtě bych vyzdvih|a kap' 5, která podává
náročný přeh|ed h|avních růstových faktorů a signá|ních mo|eku| u 

"'bryoná|nímvývoji zubů.
Práce by si však zas|ouŽi|a větší péči po jazykové stránce' Zejména sníŽení počtu
anglikanizmů by přispě|o k větší čtivosti baka|ářské práce. Veímijsem postráda|a
kapito|ku Seznam zkratek, neboť v textu je jich pouŽiváno obrovs.ké mnoŽství a
ačko|iv je většina z nich někde jedenkrát vysvětlena, ce|ková orientace v textu je bez
seznamu zkratek obtíŽná.
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otázky a připomínky oponenta:
Zmiňujete (str. 1 7), Že proteiny z rodiny fibrob|ast growth factors neby|y

identifíkovány u jednobuněčných organizmů. Proč myslíte, Že tomu tak je?

V souvis|osti s mutací ektodysp|asinu A u Tabby myšíjste pouŽi|a termínu

,,hypohidrotický... Víte, co tento termín znamená?

Mohla byste, prosím, konkretizovat kap. 9 (Výh|edy do budoucna)? Kteými
otázkami z oblasti proliferace a migrace buněk během vývoje zubu se budete ve své
diplomové práci zabývat? Jaké konkrétní metody k jejich zodpovězení hod|áte
pouŽít? Expresi kteých adhezívních molekul budete v zubním mezenchymu
mapovat?

nenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

iborně Xve|mi dobře l Idobře
Pod pis školitele/oponenta:

lnstrukce pro vyp|něni . J
. Prosíme oponenty i ško|itele o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku'
o V případě práce za|oŽené na v|astních výsledcích hodnoťte rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výsledků, 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 podepsaný v 1 vytisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na

sekretariát biologické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.


