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Název práce:
Lidská mitochondriální FiFo-ATPsyntáza a její poruchy

E  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků  (pravidel).
H Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza„[)
Cílem práce je podat aktuální přehled jak o §truktuře, biogen©ziakatalytickém
mechanismu ATPsyntázy,\, `tak i přehled o\jejích poruchách, které vedou k závažným
chorobám postihující především mQzek, srdce a svaly.

Struktura (členění) práce:
Práce je členěná do 5 kapitol, které čtenáře v logickěm s edu seznamují s
významem FiFo-ATPsyntázy v rámci buňky a organely,s její strukturou,
s komplikovaným a ne zcela objasněným procesem biogeneze komplexu
ATPsyntázy, posléze je vysvětlen mechanismus syntézy ATP.  lnformace podané ve
výše wedených kapitolách jsou pak následně využity v pos ední kapitole k podání

přehledu o dosud popsaných poruchách lidské FiFo-ATPsyntázy.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a)  autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka seodkazuje celkem na 85 prací oď zce a recentn ích ažpo starš í, stále
aktuální publikace, které jsouv textu správně citovány a jsou z nich použity
relevantní údaje,

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):
Text je správně členěn do kapjto kapitol a odstavců. Práce obsahuje řadu
schémat, která jsou dostatečně popsána a je u nich citován jejich zdroj. Na některé z
obrázků bohužel chybí odkaz v textu a jsQu malé nepřesnosti v číslování obrázků.
Jazyková úroveň práce je dobrá.
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lnstrukce 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 httD://natur.cuni.cz/bioloaie/files/Bzk-Dravidla-11112-2007.doc
Posudek,   prosím,  zašlete  v elektronické  podobě  na  e-mailovou  adresu  puta@natur.cuni.cz,
j.ako  Předmět/Subject  uveďte:   Posudek  bakalářské  a  dále   1   podepsaný  výtisk  na  adresu:
RNDr.   František  Půta,CSc.,   Katedra  buněčné  biologie  PřF  UK,  Vničná  7,   128  44  Praha  2.
(Elektronická  verze  bude zveřejněna  s  předstihem  na  internetu,  tištěná  poslouží jako součást
protokolu o obhajobě)


