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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 práce je shrnout současné znalosti o prokaryotickém cytoskeletu tubulinového 
typu, popsat jejich strukturu a funkci a porovnat je s eukaryotickým tubulinem. Práce 
má za cíl též zhodnotit evoluční historii tubulinu. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je psána v anglickém jazyce a je standardně členěna: Titulní strana, 
prohlášení, abstrakt v angličtině i češtině, klíčová slova, úvod, vlastní text práce, 
závěr a reference. Délka práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci – 27 
stran včetně obrázků, celková délka 34 stran. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce cituje okolo 97 původních prací. Citace jsou relevantní. Vzhledem k tomu, že 
téma je vědecky spíše nové, je mnoho citací velmi recentních, např. z roku 2017 je 
10 citací. Namátková kontrola neodhalila žádné práce, které by byly citovány pouze 
v textu či pouze v seznamu literatury. Nevyskytují se sekundární citace. 
 

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): 
Jazyková úroveň anglického textu, pokud mohu posoudit, je velmi dobrá. Obzvláště 
oceňuji, že formulace jsou jasné a většinou srozumitelné hned na první přečtení. 
Počet překlepů je minimální. Velká hustota chyb je paradoxně v českém abstraktu a 
českých klíčových slovech (celkem 6) – např. místo českého slova cytoskelet je zde 
použit anglický termín cytoskeleton; slovo cytoskeletální se píše s l, nikoliv r, plus 
další chyby. Ačkoliv je angličtina jistě rozšířeným jazykem ve vědeckých kruzích, 
myslím, že kultivace českého vědeckého jazyka by se neměla zanedbávat. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Bakalářská práce je zajímavou rešerší na dané téma, 
obsahuje aktuální poznatky, poskytuje zajímavý náhled na diverzitu prokaryotického 
cytoskeletu tubulinového typu a evoluci mikrotubulárního cytoskeletu. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Práce je velmi pěknou rešerší na dané aktuální téma. Ačkoliv od objevu FtsZ 
proteinu uplynula již skoro tři desetiletí, nové objevy na poli prokaryotického 
cytoskeletu, konkrétně tubulinového typu, stále odkrývají tuto extrémně zajímavou 
oblast. Dnes již nejenže neplatí, že cytoskelet je čistě eukaryotickou strukturou, ale 
ukazuje se, že prokaryota disponují nesmírně pestrou sbírkou různých typů 
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cytoskeletálních struktur. Tato značná diverzita dokazuje, jak bohatá a zřejmě i 
komplikovaná je evoluční historie vzniku eukaryotického cytoskeletu a konkrétně 
tubulinu jako strukturně značně konzervovaného proteinu, polymerujícího spontánně 
v multifunkční strukturu mikrotubulu. 
Jednotlivé kapitoly jsou podány přehledně, je popsána homologie k tubulinu či FtsZ 
jednotlivých zástupců, je rozebrána doménová struktura zástupců, a tam, kde je to 
známo, je popsána struktura a funkce polymeru. Vzhledem k unikátní historii vzniku 
BtubA/B pravděpodobným horizontálním transferem bych jeho popis umístila třeba 
na konec práce spíše než přímo mezi „skutečné“ prokaryotických molekuly příbuzné 
tubulinu. Při čtení textu vyvstávala otázka, jak jsou jednotliví zástupci diskutovaných 
proteinů distribuováni mezi jednotlivými organismy, tedy zda jeden organismus 
může mít více různých prokaryotických tubulinových molekul. Částečnou odpověď 
dává až obrázek 10 na straně 23, kde ovšem chybí zástupce TubZ and BtubA/B 
(pokud nejsou zahrnuti v položce „other“, což ovšem není v legendě zmíněno), takže 
není jasné, zda třeba buňky využívající TubZ protein využívají i FtsZ. Pro tento účel 
by zřejmě bylo vhodné distribuci prokaryotických tubulinů v různých zástupcích 
prokaryotických organismů shrnout třeba v tabulce, případně naznačit v úvodu či 
v závěru, zda je některý ze zástupců univerzální či se vyskytuje jen v jednom 
organismu.  
 
 
Otázka:  

1. Je znám nějaký prokaryotický molekulární motor (nebo funkčně podobný 
protein, schopný pohybovat se podél polymeru)? 

 
2. Je známo, jak se liší rodiny proteinů FtsZ1 a FtsZ2 u archeí? 

 
3. Jsou známy i další proteiny interagující s FtsZ polymerem (kromě zmíněných 

FtsA a ZipA)? 
 

4. Můžete spekulovat o tom, proč byl mitochondriální FtsZ ztracen u „vyšších“ 
eukaryot, zatímco plastidový FtsZ je stále plastidy k dělení využíván? 

 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


