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Posudek na bakalá řskou práci 
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Datum:  
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Autor:  Alena Koukalová  
 
Název práce:  
Nástroje pro studium cholesterolu v biologických me mbránách  
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Předmětem rešerše je shrnutí současných poznatků o výzkumu distribuce a lokalizace 
cholesterolu v buňce za použití různých typů sond sloužících k jeho specifické vizualizaci.  
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je strukturována klasickým způsobem. Abstrakt jasně vystihuje základní fakta 
uvedená v práci. Úvod stručně seznamuje se zadanou problematikou týkající se 
významu a zároveň omezení současného využití různých typů sond při vizualizaci a 
kvantifikaci cholesterolu v biologickém i medicínském výzkumu. Vlastní práce je 
členěna do šesti hlavních kapitol, ve kterých se autorka zabývá jednotlivými aspekty 
zadané problematiky. Jsou popsány vlastnosti cholesterolu jako membránového lipidu, 
který může zásadním způsobem ovlivnit funkci buněčné membrány. Dále je ukázána 
struktura jednotlivých typů sond a jejich interakce s cholesterolem, výhody a omezení 
při jejich specifickém použití ve výzkumu lokalizace a pohybů cholesterolu 
v membránách. Závěr je jasný a poskytuje podstatné odpovědi na otázky řešené 
v předložené práci.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Množství článků (celkem 63), ze kterých autorka vychází je nadprůměrné a jsou dobře 
citovány. Použité údaje jsou relevantní a jasně prezentované. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazyková a stylistická úroveň práce je výborná. Text je srozumitelný a přehledný, 
svědčí o dobrém zvládnutí anglického jazyka citovaných článků. Obrazová 
dokumentace je výborná, jde většinou o obrázky přejaté z citovaných článků. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Předložená práce poskytuje zajímavý a srozumitelný přehled poznatků týkajících se 
využití různých typů sond při výzkumu lokalizace, kvantifikace a pohybů cholesterolu 
v buňce. Autorka splnila zadaný cíl, náročné téma zpracovala velmi dobře.  Práci proto 
hodnotím velmi kladně a doporučuji ji k obhajobě.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
Práce obsahuje málo překlepů a po formální stránce je napsaná velmi pečlivě. 
V abstraktu na 5. řádku by však měl být opraven překlep, který je pro neinformovaného 
čtenáře matoucí: „reporérových molekul“  
Otázka: 
Pomocí jakých sond by bylo možné odlišit pohyby cholesterolu z extracelulárního 
prostoru do buňky a pohyby z místa jeho syntézy v buňce do plasmatické membrány. 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta   
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


