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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 bylo nastínit význam postranslačních modifikací pro vytváření a
regulování komplexů, které vytvářejí odpověď na dvouvláknové zlomy DNA.

Struktura (členění) práce: klasické
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autor cituje více než 100 prací, což je dle mého názoru zbytečně mnoho. I přesto se
v kapitole úvod nevyskytuje citace ani jedna, přestože by na několika místech
vhodná byla.
Věřím, že by zúžení citovaných prací vedlo k větší přehlednosti vzniklého textu.
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):
Slušná – připominky shrnu na konci posudku. Práce je prakticky prostá překlepů a
gramatických chyb. Obrazová dokumentace je rozdílné kvality.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Při čtení jsem však měl
často pocit, že je práce spíše popsáním všem známých výsledků z oblasti než jejich
shrnutím. Na stránkách textu defilují doslova desítky proteinů z několika modelových
organizmů až se mi chce s klasikem, který dělal paradii na recenzi, konstatovat, že
„problémem textu je příliš mnoho postav“. To úzce souvisí s obrovským množstvím
prací, které autor cituje. Přiznávám, že má mozková kapacita nestačila k tomu,
abych si z předkládaných dat vytvořil nějaký ucelenější obrázek. Myslím si, že
tabulka, která by shrnovala popisované posttranslační modifikace by přispěla
k přehlednosti textu. Autor předpokládá u čtenáře rozsáhlé znalosti struktury
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chromatinu a oprav DNA.
Otázky a připomínky oponenta:
Nepovažuji za štastné, že nejsou obrázky vloženy do textu, ale jsou až na konci
práce. Hledání obrázků komplikuje pochopení textu. Pořadí obrázků v obrazové
příloze neodpovídá pořadí v jakém se objevují v textu. Popisky obrázků nemají
jednotný formát a často obrázek příliš nepopisují. Pokud je u obrázku 18 napsáno
pouze „struktura hPTIP“, tak si čtenář z obrázku nemůže moc odnést. Jako obrázky
jsou vedeny i tabulky. Prakticky chybí seznam zkratek, což zvlášť v tomto bestiáři
plném proteinů nejpodivnějších jmen opět neusnaďnuje čtenáři čtení a porozumění
textu. Například hned v obsahu se dočtete, že se kapitola 2.1 nazývá NHEJ. Tato
zkratka však v seznamu zkratek chybí.
Otázky:
Jaký je rozdí mezi iradiací a vystavením buněk UV záření?
Dvouvláknové zlomy DNA jsou dle této práce způsobovány i topoizomerázovými
inhibitory. Kdy jsou tyto inhibitory využívány?
Na straně 13 a 14 popisujete fosporylace proteinu ATM a ja se v tom vůbec nemůžu
zorientovat. Tedy jsou ATM, které neobsahují v pozici 1981 serin? Kde všude je
tento protein fosforylován?
Na straně 14 píšete o imobilizaci hlavní časti ATM. Co je to hlavní čast a co
znamená imobilizovat?
Myslíte, že má některá z Vámi popisovaných modifikací významější úlohu než
ostatní modifikace? Napadá mě přirovnání s proteiny, které mají mnoho interakčních
partnerů.
Očekáváte objev dalšího typu modifikace při regulaci oprav DNA?
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn)
výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:

