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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
RNDr. Lenka Libusová 

Datum: 27. 5. 2018 
 

Autor: Štěpánka Tomášová 
 

Název práce: Prokaryotic tubulin homologs 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem bakalářské práce Štěpánky Tomášové je syntéza poznatků týkajících se 
homologů tubulinu u prokaryot. Rešerše se zaměřuje především na strukturu a 
funkci proteinů FtsZ, BtubA/B, TubZ a CetZ, ale nezapomíná ani na archeální 
homology. 
 

Struktura (členění) práce: 
Členění práce je klasické a odpovídá zvyklostem oboru. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

Autorka přistoupila ke zpracování neobyčejně pečlivě, přečetla nadstandardní 
množství původních vědeckých článků od klasických prací z přelomu osmdesátých a 
devadesátých let minulého století až po práce zcela současné. I z takto velikého 
objemu faktů pak vybírá ty důležité a zároveň správně cituje literární prameny. 
 

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

Jedná se o literární rešerši. 
 

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

Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Text je doplněn dvanácti obrázky a 
jednou přehlednou tabulkou. Práce je psána v angličtině a drobné neobratnosti či 
ojedinělé překlepy nijak nesnižují kvalitu textu. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Štěpánka Tomášová ve své práci pěkně shrnuje znalosti o velmi různorodé skupině 
tubulinových homologů u prokaryot. Neomezuje se na pouhý popis proteinů, ale 
porovnává také různé hypotézy týkající se mechanismu jejich fungování v buňce a 
nevyhýbá se ani analýze jejich evolučního původu. Práce je tak důstojným dílem, 
které ukazuje, kam se vědecké poznání posunulo za 25 let, které již uplynuly od 
objevu prvních složek bakteriálního cytoskeletu.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 

 


