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Dipeptidylpeptidáze.lV aktivitou alnebo strukturou homo|ogní (DASH) moleku|y
v nádorech neuroektodermu

x Práce je literární rešerší. L ] Práce obsahuie v|astní výsledkv.
Cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cílem před|ožené práce by|o vytvoření přehledu současných zna|ostío nové
skupině molekul ,,DASH" z poh|edu jejich moŽného t4ýznamu pro bio|ogické
v|astnosti nádorů, především ektodermá|ního původu.

Struktura (č|enění) práce:

Práce v jednotliuých kapito|ách přehledně představuje skupinu ,,DASH.. mo|ekul,
jejich bio|ogicky aktivní substráty s přih|édnutím k jejich významu V procesu
onkogenese a v závěrečné kapito|e integruje prezentované poznatky.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

Autorka pracovala s |iterárními zdroji kva|itně jak z hlediska logiky jejich vhodného
t'nýběru, aktuálnosti, tak z formálního poh|edu'

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Kandidátka přiměřeně (a s pouŽitím schématu) vysvět|uje a diskutuje kompilovaná
fakta z pohledu jejich funkčních souvis|ostí'

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práci považuji za kvalitně zpracovanou i po technické stránce Vypravenou

Sp|nění cí|ů práce a celkové hodnocení:

Cíle práce povaŽuji za kva|itně splněné' Kromě v|astní literární rešerše kandidátka
intensivně pracova|a v laboratoři, kde samostatně zavedla metodu purifikace
polyhistagovaných proteinů a podí|e|a se na experimentá|ní práci da|ších starších
kolegů' S potěšením abez uýhrad povaŽuji Janu Němečkovou za perspektivní
studentku.
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Instrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i Školite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednotlivýmb9dům (dodÉujte roz9ah), tučně vyznaclne ruoiit<y 1sou-pdvrnnou souČástí posudku.o V případě práce zaloŽené na vlastních výs|edcich ňoonot'te rovněŽ pouŽité metody azpracování výs|edků, obdobně jako u práce diplomové.. Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na @k@natulcun!9z (pro Úče|yzveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v t výtist<u 6ar<o soueašřprotor<olu oŤohajobě) nasekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá)' ýiniena 7, Q8 44 Praha 2'

otiízky a pripómňxy opoňenta.
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