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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…) 
Bakalářská práce měla za cíl shrnout nejnovější poznatky o struktuře a mechanismech 
aktivace receptoru TRPC5 formou literarní rešerše. Zaměřit se měla na význam tohoto 
iontového kanálu v nervové soustavě zejména při vnímání bolesti za fyziologických i 
patofyziologických podmínek.  
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna do šesti kapitol a tři hlavní kapitoly práce jsou dále členěny na podkapitoly. 
Jednotilivé části na sebe logicky navazují. Práce také obsahuje abstrakt v anglickém a 
slovenském jazyce, seznam zkratek a seznam použité literatury.  
 
 
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 a vhodně pokrývají danou problematiku. Správně 
jsou citovány původní vědecké práce i několik přehledných článků.  
 
 
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): 
Po formální stránce se mi jeví práce jako velmi zdařilá s minimem překlepů a chyb. Oceňuji, 
že ji přečetla a korigovala na AJ rodilá mluvčí. Text je vhodně doplněn devíti obrázky. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Michal Mitro nastoupil do naší laboratoře na začátku druhého ročníku. Zapojil se se zájmem 
do laboratorní práce a prokázal, že je schopen k zadaným úkolům přistupovat zodpovědně, 
samostaně a přemýšlet nad nimi. Během přípravy bakalářské práce se naučil pracovat 
s odbornou vědeckou literaturou a dobře se zorientoval v dané problematice. Kladně 
hodnotím, že přípravě práce věnoval včas dostatečnou pozornost. Dle mého názoru práce 
splnila stanovené cíle a nabízí ucelené a přehledné shrnutí nejnovějších poznatků o receptoru 
TRPC5.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• 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. Daniela Horníková, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo osobně 
na obhajobu. 

 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

