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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 mechanismu mitofagie, selektivní autofagie, a 
jejího příspěvku k patogenezi Huntingtonovy choroby, a dále zhodnotit možnosti 
mitofagie jako terapeutického cíle pro léčbu tohoto onemocnění. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je standardní, autor se nejprve věnuje struktuře a funkci 
mitochondrií, dále pak charakterizaci Huntingtonovy choroby včetně popisu 
experimentálních modelů tohoto onemocnění, popisuje mechanismus autofagie a 
v poslední kapitole pak charakterizuje mitofagii jako specifickou variantu autofagie 
určenou k eliminaci mitochondrií. Zde se také autor zabývá možnostmi 
terapeutického zacílení. Práce je poměrně obsáhlá a některé kapitoly jsou vzhledem 
k tématu práce naddimenzované, popis experimentálních modelů HD jsem si sice se 
zájmem přečetla, ale ve vztahu k mitofagii příliš informací nepřinesl. Kapitoly 3.1.4 a 
4.1.2 pojednávají o tomtéž, kapitola 4.2.2 je zbytečně oddělena jako samostatná, 
jedná se v zásadě o text uvádějící kapitoly 4.2.3 a 4.2.4. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou dostatečné, i když některé dle mého názoru relevantní 
publikace z poslední doby nejsou zmíněny (viz Otázky). Autor z publikací vybírá 
relevantní údaje a v textu je správně cituje. V seznamu literatury ale zřejmě vinou 
citačního programu u některých publikací chybí čísla stránek a svazku, namátkou Li 
et al., 1997, Lodi et al., 2000 nebo Mari et al., 2010. Výstup z citačního programu je 
vždy nutné zkontrolovat, aby se předešlo podobným chybám. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce je práce na dobré úrovni, je psána obstojnou angličtinou, jen 
místy se vyskytují větné konstrukce, které by vyžadovaly korekci. Obrazová 
dokumentace je poměrně chudá a čtenáři příliš nepomáhá v pochopení textu, místo 
nepříliš informativního výčtu Atg proteinů by bylo například mnohem přínosnější 
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obrazové schéma průběhu mitofagie s vyznačením místa působení PINK1 nebo 
p62. V tabulce 1 je navíc chyba, savčími protějšky proteinu Atg18 jsou proteiny 
WIPI1-4, nikoliv WIP1-4, jedná se sice pravděpodobně o překlep, nicméně WIP1 je 
zcela odlišný protein. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Cílem práce bylo shrnout poznatky o roli mitofagie v patogenezi Huntingtonovy 
choroby a tento cíl byl splněn. I přes výše zmíněné nedostatky hodnotím práci jako 
zdařilou a plně vyhovující nárokům na bakalářskou práci. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) V práci není zmíněna publikace Hwang et al., 2015, která v souvislosti s HD 
popisuje mitofagii zprostředkovanou GAPDH. Můžete popsat, zda a případně jak se 
liší tento mechanismus mitofagie od mechanismu s využitím proteinů PINK1 a p62? 
2) p62 není jediným adaptorovým proteinem rozpoznávajícím mitochondrie 
označené k degradaci. Může se HTT vázat i na tyto další adaptorové proteiny? 
3) Můžete popsat, jaký je pravděpodobný mechanismus indukce mitofagie látkou 
PMI? 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


