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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 základní informace o úloze HIF-1α při rozvoji srdečního selhání. 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna na Úvod, vlastní rešerši o 4 hlavních kapitolách a Závěr. Nechybí seznam 

zkratek, ani použité literatury.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Autor použil relevantní údaje z 8 internetových zdrojů, tří knih a 53 odborných článků, 

z toho minimálně 6 článků přehledových. 

V práci jsou bohužel citovány vědecké články především staršího data vydání. Z roku 2018 

pouze jeden, stejně jako z roku 2017 (str. 13), který není uveden v seznamu literatury, z roku 

2016 dva. Seznam literatury není stylově sjednocený. Sekundární citace nejsou v textu ani 

v seznamu literatury označeny. 

Zároveň je velmi neobvyklé řešení citace internetových zdrojů, které, dle mého, v textu není 

správné. U internetového zdroje #6 není správn 

 

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): 

 

Práce Petra Kordače je po formální úrovni nestandardní. Úvod není zarovnán do bloku, 

použitý font pro kapitoly je, dle mého, příliš velký. Číslování některých kapitol obsahuje na 

konci tečky. 

V textu se vyskytují častěji překlepy a v malé míře i hrubé chyby. Autor má častěji problém 

v dlouhých souvětích dobře skloňovat (např. v závěru). Občas je těžké pochopit, co autor 

myslel (str. 20, 1. věta). Jazyková úroveň je průměrná, autor se nevyvaroval užití výrazů, 

které do odborného textu nepatří, což u BP považuji za přirozené. 

Odstavce nejsou odsazeny a mezery mezi odstavci jsou zvykem pro anglicky psaný text, 

nikoliv text český. 

Za nedostatek považuji neužití kurzívy při jmenování genů, anglická jména proteinů v česky 

psané BP, zbytečně časté zavádění zkratek, které nebyly využity (např. LON, mTOR a další) 

nebo naopak zavedení zkratek až po jejich prvním užití (např. str. 19 a další). Vysvětlivky 

v poznámce pod čarou jsou mimo koncept jiných vysvětlení přímo v textu (str. 20). 

Práce obsahuje celkem 7 obrázků, na které je správně odkazováno v textu. Jejich popis je 

nezvykle formátován na pravou stranu, což není chybou. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Práce splňuje cíl, který si autor vytyčil a popisuje funkce HIF-1α a jeho úlohu při srdečním 

selhání. Doporučuji s následujícími připomínkami práci k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

V kapitole 3 jsou pouze internetové zdroje; doporučoval bych subsumaci pod jinou kapitolu. 

Kapitola 4.3.1.2 Ubiquitinace je nadbytečná. 

Užíval bych spíše pojem elektron-transportní řetězec než elektronový transportní řetězec. 

Str. 23.: Koenzym Q není ubichinol, ale ubichinon. 

Mitochondriální matrix doporučuji neskloňovat. 

Řazení kapitol ROS a metabolismus glukózy bych volil obráceně. 

Kapitola 4.4.1.2 obsahuje nepřesnosti a zavádějící informace, zejména na straně 24. 

Str. 25., první tři řádky: Autor spojuje neefektivitu aerobní glykolýzy s aktivací genů pomocí 

HIF, což ilustruje jazykovou neobratnost. 

Oddíly 4.4.1 a 4.4.2 mohly být součástí jednoho celku, stejně jako jejich pododdíly. Práce by 

vytvářela ucelenější dojem. 

4.4.2.1 Není pravdou, že neovaskularizace je tvorba nových kapilár. Jde o tvorbu cév obecně. 

Kapitola 5. (str. 28) měla představovat stěžejní část práce, jelikož nese podobný název, jako 

celá BP. Proto považuji za nešťastné, že autor citoval v celé kapitole pouze dva odborné 

články. Petr Kordač citoval 5x z přehledového článku (Semenza, 2014) celé odstavce a 

jednou odborný vědecký článek, který bohužel není uveden v seznamu literatury (5. odst. 

kapitoly 5, poslední řádek (Ye et al., 2001)). V téže kapitole na straně 28 díky překlepu 

odkazuje na neexistující oddíl práce „(5.4.1.2.)“. 

S výhradami proto navrhuji celkovou známku velmi dobře. 

 

Otázky: 

1) Mohl byste, prosím, uvést, kde probíhá glykolýza a vysvětlit pojmy aerobní a 

anaerobní glykolýza? 

2) Dokázal byste, prosím, vysvětlit své tvrzení, že kompenzační mechanismy vedoucí ke 

zvýšení minutového srdečního objemu jsou aktivovány „prostřednictvím 

neurohumorálního systému“? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 

(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: daniela.hornikova@natur.cuni.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 

adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

