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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 shrnout poznatky o roli oxidativního stresu v patogenezi Alzheimerovy 
choroby. 
 
Struktura (členění) práce: 
Předložená práce svým rozsahem odpovídá zadání pro bakalářskou práci. Obsahuje všechny 
požadované náležitosti. Abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce, obsah, seznam 
zkratek, úvod s vymezením cílů práce, literární rešerši a závěr. Dále pak obsahuje seznam 
použité literatury. Práce neobsahuje žádné přílohy. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce obsahuje seznam použitých zdrojů o 120 položkách. Jedná se jak o původní práce, tak 
přehledy. Součástí je i jeden on-line zdroj. Zdroje jsou relevantní, dostatečné a v práci jsou 
citovány obvyklým způsobem. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Tato práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce obsahuje, krom 3 redoxních rovnic, pouze text. Neobsahuje žádné obrázky, schémata 
grafy či tabulky. Práce obsahuje jak gramatické tak stylistické chyby. Často jsou používány 
nesprávné formulace, kvůli nímž věty postrádají smysl. Některá tvrzení si protiřečí. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Autorka shrnula relevantní poznatky o oxidativním stresu, Alzheimerově chorobě a jejich 
vzájemném propojení. Práce však obsahuje velké množství tvrzení postrádajících smysl, 
která vznikla nepochopením původního textu a následným nesprávným překladem 
z angličtiny. Dále obsahuje řadu nepřesností a faktických chyb. Autorka zaměňuje pojmy 
oxidativní stres a volné radikály. Nerozlišuje mezi amyloidemβ a amyloidními plaky.  
 

Otázky a připomínky oponenta:  
Autorka by měla uvést na pravou míru následující : 
„mDNA - messenger DNA“ (Uvádíte v textu i v seznamu zkratek - vysvětlete) 
 
(5.1.1) „Všechny tyto mitochondriální abnormality byly doprovázeny oxidačním 
poškozením označeným 8-hydroxyguanosinem a nitrotyrosinem, což naznačuje, že 
mitochondrie byly poškozeny v rámci progrese ACH.“  (Vysvětlete) 
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 (3.2.1) „Existují dva způsoby kterými antioxidanty mohou ničit volné radikály. Prvním z 

nich je přerušení oxidativního řetězce, kdy je antioxidant donorem elektronu a volný 
radikál jeho akceptorem.“ (Vysvětlete) 
 
„Jiným způsobem je inhibice enzymu RNA-polymerázy a tím zabránění iniciace genové 
exprese v případě napadení volnými radikály aby nedocházelo ke vzniku dalších ROS 
nebo RNS (Krinski, 1992).“ (Vysvětlete, v citované práci se o ničem takovém vůbec 
nepíše). 
 
(3.1.1) Uvádíte: „Superoxid dismutáza katalyzuje rozpad superoxidového aniontu na 
kyslík a peroxid vodíku.“ 
(3.3.1.)“… superoxidový anion při dismutáze vytváří peroxid vodíku..“  
(Vysvětlete co je dismutace a popište reakci) 
 
(5.1.4) „MDA může v malém množství vznikat i jako vedlejší produkt během rozkladu 
nenasycených lipidů kyselinou arachidonovou.“ (Vysvětlete) 
 
(4.3.3) „Nejsilnějším známým genetickým rizikem je přenesení epsilon (ε4) alely na 
apolipoprotein E (APOE) locus.“ (Vysvětlete) 
 
V kapitole (4.2.) rozdělujete Alzheimerovu chorobu na familiární a sporadickou. Dále jí 
rozdělujete podle nástupu: s časným a s pozdním nástupem. Na drudou stranu, 
v kapitole 4.3.3 uvádíte: „Familiární Alzheimerova choroba nebo též raná forma ACH…“ 
(Vysvětlete) 
 
Popište proces štěpení APP a vysvětlete rozdíl mezi, amyloidemβ, amyloidními plaky, 
vysvětlete, jak působí amyloidβ na neurony. Co víte o oligomerech amyloiduβ? 
 
Uvádíte (5.1.4): „Vzhledem k tomu, že nasycené mastné kyseliny obsahují dvojné vazby 
a jsou hlavní složkou fosfolipidové dvojvrstvy nervových buněk, jsou právě lipidy dalším 
z potencionálních terčů oxidativního poškození.“ (Uveďte na pravou míru)  
 
(5.1.1) „…analýza biopsií z ACH mozku ukázala snížený počet mitochondrií v tkáni..“ 
(Opravdu se prováděly biopsie mozku?) 
 
Vážně se familiární forma Alzheimerovi choroby vyskytuje u 25% všech případů? 
 
Věty jako: 
„Dále SOD2 MnSOD (manganová superoxid dismutáza) je v mitochondriích, 
peroxizomech a většině ostatních buněk.“ 
„RNA je jednovláknová ribonukleová kyselina, která postrádá vodíkové vazby a histony, 
které je možné nalézt u DNA.“ By se v bakalářské práci objevovat neměly. 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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