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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 předložené práce bylo shrnout poznatky o úloze CRP v ischemické toleranci srdce. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Předložená bakalářská práce má 28 stran, z toho asi přibližně 19 stran textu. Práce je 

standardně rozdělena na úvod, vlastní rešerši, logicky členěnou do 4 hlavních kapitol a 30 

podkapitol a závěr. Práce obsahuje abstrakty v obou jazycích, seznam zkratek a použité 

literatury. 

 

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

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

 

Autorka použila k sepsání rešerše celkem 85 zdrojů, včetně minimálně 2 přehledových 

článků, které v textu ani v seznamu literatury neoznačila jako sekundární citaci, 5 knih a 2 

internetových zdrojů. K získání relevantních poznatků k řešené problematice byly použity, 

bohužel především, starší vědecké publikace. Žádná z roku 2019, po jedné z let 2018, 2017, 

2016, dvě z roku 2015. 

 

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): 

 

Bakalářská práce Anety Perglerové je bez gramatických chyb s poměrně velkým množstvím 

překlepů a špatně skloňovaných slov. Pro minimum zkušeností autorky se psaním odborného 

textu lze odpustit občasnou stylistickou neobratnost a výběr nevhodných slov. 

 

Práce je občas až strojově systematická se zbytečně vysokým počtem podkapitol. 

 

Součástí práce jsou i 3 obrázky, na první dva v textu autorka správně odkazuje, na třetí 

vůbec. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autorka splnila, ač velmi povrchně, vytyčený cíl – shrnout poznatky o úloze C-reaktivního 

proteinu v ischemické toleranci srdce  

Bakalářská práce splňuje kladené nároky a doporučuji ji obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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Připomínky: 

 

Úvod obsahuje netradičně podkapitolu. 

Číslování kapitol obsahuje vždy za posledním číslem tečku, což je formální chyba. 

Str. 8., 2. odst. - Autorka píše, že eliminace patogenů probíhá, mimo jiné, i díky NO, což je 

chyba. 

Str. 11. - viz se píše bez tečky, je to rozkazovací způsob slovesa vidět. 

Autorka píše v části citací v textu místo „et al.“ „at al.“, především v 2. kapitole. 

Str. 12. a 13. – kap. 2.3 a 2.4 mi přijdou vzhledem k tématu bakalářské práce příliš krátké, 

zatímco na straně 14 v kap. 3.2 se autorka zabývá, dle mého zbytečně, funkcí srdce. 

Str. 19., 1. odst. – Není pravda, že: „Sarkomery vytvářejí silně kontrahovaný pás (Jennings 

and Ganote, 1974), který je výsledkem protržení sarkolemy kvůli vysoké koncentraci Ca2+.“  

Str. 21. – Nešťastné tvrzení, že „neustále proudící krev může způsobit ICHS, …“ 

Str. 23. - Sloveso „sekretovat“ neexistuje. Správně je secernovat. 

Autorka zavedla zbytečně zkratky, které již v textu práce nepoužívá (ACE, ADP a další) 

Nechápu rozdíl mezi zkratkami IM (infarkt myokardu) a AIM (akutní infarkt myokardu). 

 

Faktické nesrovnalosti by měly vyřešit odpovědi na následující otázky: 

 

1) Str. 8., 3. odst. píšete, že: „… leukocyty v místě zánětu jsou nahrazovány makrofágy 

a T-lymfocyty…“ Vyjmenovala byste, prosím, základní typy leukocytů? 

2) Str. 14., 2. odst. – píšete: „Každá ze sarkomer je obalena plazmatickou membránou, 

tzv. sarkolemou…“ Mohla byste, prosím, nakreslit schéma kardiomyocytu a popsat 

zákl. morfologické celky (sarkolema, sarkomera, ER, SR, T-tubulus) a popsat velmi 

jednoduše strukturu sarkomery? 

3) Kap. 4.2.2.2, 3. odst. není zcela srozumitelný. Vysvětlete, prosím, fyziologickou 

funkci Na+/K+ATPázy a následně její roli v ischemizované srdeční buňce. 

4) Užila jste pojem okluze. Jaký je jeho význam a rozdíl proti obliteraci? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 


