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Autor: Anna Loučková 
 

Název práce: 
Enzymy metabolismu katecholaminů u experimentální hypertenze 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je shrnout poznatky o enzymech účastnících se na metabolizmu 
katecholaminů (tyrosinhydroxyláze, DOPAdekarboxyláze, dopamin-β-hydroxyláze a 
fenyletanolamin-N-methyltransferáze) se zaměřením na jejich význam v procesu 
rozvoje esenciální hypertenze. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce o celkové délce 36 stran je členěna do 6 kapitol. V úvodu autorka seznamuje 
s problematikou hypertenze. Následuje kapitola o hypertenzi, experimentální 
hypertenzi a metabolismu katecholaminů. Nechybí závěr 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? 
 
V práci je citováno nadprůměrné množství (celkem 122) literárních zdrojů, které byly 
řádně citovány.  
V případě citovaných knih bych doporučila uvádět ISBN.  
 

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): 
 
Formální úroveň je dobrá. Práce obsahuje přehledné, řádně popsané obrázky. 
Autorka prokázala schopnost práce se zahraniční literaturou. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka splnila cíle rešerše, prokázala schopnost zorientovat se v dané 
problematice, kriticky zhodnotit získané poznatky a sepsat ucelenou studii, 
zabývající se daným tématem. Práce odpovídá rozsahem i kvalitou požadavkům 
kladeným na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 

- Pro lepší orientaci čtenáře v problematice úlohy metabolismu katecholaminů 
u hypertenze bylo by dobré zařadit do práce samostatnou kapitolu zabývající 
se rolí katecholaminů v regulaci krevního tlaku. Tuto kapitolu v práci 
postrádám.  
 

- V práci chybí čísla stránek.  
 
Otázky: 

- Jakou roli hrají katecholaminy v regulaci krevního tlaku? 
 

- V kapitole 4.1.1 autorka uvádí, že fyziologické podněty indukují fosforylaci 
tyrosinhydroxylázy pouze na serinech 19, 31 a 40. O jaké fyziologické 
podněty se jedná? 

 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 

Mgr. Martina Klevstigová 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
 

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 
k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

 Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) 
na e-mailovou adresu mkalous@natur.cuni.cz a jako Předmět/Subject uveďte 
Posudek bakalářské práce. 

 Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc., 
Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  
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