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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce bylo popsat dynamické změny tvaru a velikosti mitochondrií v srdečním 
svalu. Tyto změny měla popsat v souvislosti s různými fyziologickými a patologickými 
stavy srdce.  
Struktura (členění) práce: 

1. V krátkém úvodu autorka seznamuje se zadanou problematikou a cílem své práce.  

2. Hlavní text je členěn do 4 kapitol. První kapitola se týká vlastností srdečních 
mitochondrií a jejich subpopulací z hlediska funkce srdečního svalu. Druhá kapitola se 
zabývá fúzí a dělením mitochondrií, jejich biogenezou a mitofágií, úlohou při 
apoptóze, změnami během ontogeneze a v procesu stárnutí. Další kapitola popisuje 
změny srdečních mitochondrií za různých patologických stavů srdce. V poslední 
kapitole jsou diskutovány dynamické změny mitochondrií v souvislosti s endogenní 
kardioprotekcí.   

3. V závěru prezentované poznatky stručně a srozumitelně shrnuje. 
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 98), ze kterých autorka vychází je nadprůměrné a jsou dobře 
citovány. Použité údaje jsou relevantní. 
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 přehledný a logicky 
členěný, svědčí o dobrém zvládnutí anglického jazyka citovaných článků a porozumění 
studované problematice.  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 o změnách, které 
podstupují mitochondrie v srdečních buňkách v souvislosti s udržením jejich optimálního 
funkčního stavu při vysoké pracovní zátěži. Dynamické změny mitochondrií popisuje 
autorka během ontogeneze, v souvislosti se stárnutím a při různých onemocnění srdce. 
Autorka splnila zadaný cíl, přistupovala ke své práci zodpovědně, s velkým zájmem a 
spolupráce s ní byla velmi dobrá. Bakalářskou práci proto hodnotím velmi kladně a 
doporučuji ji k obhajobě.  
Otázky a připomínky oponenta: 
Návrh hodnocení š kolitele nebo oponenta   

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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