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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)Cílem bakalářské práce bylo 

shrnout hlavní poznatky o mechanizmech, kterými signální dráha ERK reguluje genovou 

transkripci. Vzhledem k obsáhlosti problematiky bylo téma práce zaměřeno především na 

popis regulace specifických transkripčních faktorů, jejichž aktivita je regulována buď přímou 

fosforylací (např. Elk1), nebo jejich zvýšenou expresí (např. c-Fos a c-Jun). Důraz byl kladen 

na funkčně spřažené transkripční faktory rodiny ETS regulující expresi tzv. genů časné 

odpovědi a geny rodin c-fos a c-jun, jejichž exprese je v rámci časné odpovědi zvýšena. 

Struktura (členění) práce: 
Práce má 38 stran a je rozčleněna na 6 kapitol – abstrakt/abstract, seznam zkratek, úvod, 

vlastní literární přehled, závěr a seznam použité literatury. V literárním přehledu, který 

obsahuje tři podkapitoly, je nejdříve uveden stručný popis transkripce a hlavních komponent, 

které se tohoto děje účastní. Dále je popsána signální dráha ERK, způsoby její aktivace a 

mechanizmy, které napomáhají efektorové proteinkináze ERK rozeznávat a účinně 

fosforylovat její substráty. Poslední část literárního přehledu je věnována detailnímu popisu 

aktivace a funkce dvou skupin transkripčních faktorů regulovaných kinázou ERK. Autorka 

popisuje mechanizmy, kdy proteinkináza ERK fosforyluje primární transkripční faktory, 

které následně zvyšují expresi druhé skupiny transkripčních faktorů. V závěrečném shrnutí 

autorka rozvádí možné důvody, které mohou stát za tímto sekvenčně uspořádaným 

mechanizmem, kterým dráha ERK reguluje genovou expresi.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka uvádí více než 70 literárních zdrojů, z nichž většina jsou původní práce. Použité 

literární zdroje považuji za dostatečné. Články jsou správně citovány. V seznamu literatury 

autorka navíc rozlišuje původní články od článků souhrnných a učebnicových zdrojů.  

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň bakalářské práce je velmi dobrá. Práce je napsána srozumitelným jazykem a 

obsahuje minimální množství gramatických chyb a překlepů. Text obsahuje devět obrázků, 

které vhodně doplňují literární přehled a umožňují lepší orientaci v textu.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cílem bakalářské práce bylo popsat dva základní mechanizmy, pomocí kterých signální 

dráha ERK reguluje aktivitu specifických transkričpních faktorů. Při zpracování bakalářské 

práce prokázala autorka schopnost pracovat s odbornou literaturou a samostatně vyhledávat 

relevantní informace a získané informace pak interpretovat.  

Cíl bakalářské práce byl splněn a doporučuji ji k obhájení. 
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