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Název práce: 

VPLYV AMYLOIDU β NA FUNKCIU ENDOZÓMOV A LYZOZÓMOV 

 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce bylo popsat molekulární a buněčné mechanismy související s poškozením 

funkce endozomů a lysozomů při Alzheimerově chorobě. 

 

Struktura (členění) práce: 

Kromě seznamu literatury je práce členěna do šesti kapitol, zahrnující i úvod (kapitolu 1) a 

závěr (6). Druhá kapitola se zabývá strukturou, formováním a základními účinky amyloidu 

beta. Třetí kapitola se věnuje endozomálně-lysozomálnímu kompartmentu se zahrnutím 

funkce V-ATPázy, jež je pro tyto organely klíčová. Další kapitola obsahuje klíčové poznatky 

o proteinech, jejichž činnost souvisí s endozomy/lysozomy a současně je ovlivněna 

přítomností amyloidu beta. Specifická poškození endolyzozomálního a autofagického 

komplexu při AD jsou popsána v kapitole 5. 

 

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

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

 

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 mi přijde po formální stránce zcela vyhovující. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Podle názoru školitele byly cíle práce splněny. Poruchy endozomů, lysozomů a autofagie 

v souvislosti s AD patří mezi rané a nejvíce nápadné projevy této nemoci na buněčné úrovni. 

Z předkládané práce jasně vyplývá význam tohoto buněčného kompartmentu pro formování 

škodlivého amyloidu, současně je popsán dopad snížené funkce lysozomů na odbourávání 

amyloidu, což vede ke stupňování a eskalaci celého patologického procesu. I když by bylo 

možné o daném tématu psát šířeji, zavedení většího množství informací by dalece přesáhlo 

rozsah určený pro BP, proto uvedenou práci považuji za naprosto dostatečnou. Velmi oceňuji 

čtivý jazyk, přesnost formulací a jasné vyjadřování, a ačkoliv nejsem schopen zkontrolovat 

pravopis, práce na mě působí velmi příjemným dojmem. Proto práci jednoznačně doporučuji 

k přijetí. 
 

Otázky a připomínky oponenta: X 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 



 Strana 2 

 
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

