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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:   Martin Kalous  
 
Datum:  6. 6. 2011 

Autor:  Romana Weissová  
Název práce:  Dynamika mitochondrií v  srde čním svalu  

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem předkládané práce bylo shrnout současné poznatky o mitochondriích v srdečním 
svalu v celkem širokém úhlu pohledu. Autorka se snaží postihnout jak vlastní dynamiku 
populací srdečních mitochondrií, tak i jejich roli v různých fázích života organismu. 
Přidává také úlohu mitochondrií při patologických stavech srdeční tkáně. 
Struktura (členění) práce: 
Práce má klasické a logické členění, text postupuje od obecného k zvláštnímu, od 
známého k méně známému čtenářsky přívětivým způsobem a domnívám se, že je 
srozumitelný i biologům, kteří se na popisovanou problematiku nespecializují. 
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 (pokud je můj odhad správný) téměř 100 prací, což je pro 
bakalářskou práci zcela dostačující a jsou citovány správně. Většina prací pochází 
z tohoto století a odrážejí proto současný stav poznání. 
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 práce je vynikající, nenarazil jsem na žádné překlepy a pravopisné 
chyby. Práce obsahuje také řadu schémat a elektronoptických snímků, které jsou 
přehledné a ostré. Sám bych možná volil větší rozměr, ale velikost obrázků v práci je 
dostačující.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Podle mého názoru se jedná o práci, která prokazuje zaujetí autorky pro danou 
tématiku a poctivý přístup ke studiu a zpracování literárních zdrojů. Problematická je 
podle mě zvolená šíře tématu, je příliš velká. Autorka se na několika místech své práce 
dotkne tématu, které by samo vydalo na samostatnou monografii (fůze a dělení 
mitochondrií, úloha mitochondrií v apoptóze, nebo i samotný pór zodpovědný za 
změnu propustnosti vnitřní membrány - MPTP atd.). Práce se zabývá celou řadou 
atraktivních a moderních témat buněčné biologie, často však vzhledem k limitaci 
rozsahu bakalářské práce pouze klouže po povrchu zajímavých problémů. 
Otázky a připomínky oponenta: 
V práci jsem narazil na několik míst, která mi nebyla zcela jasná: 
1. je známo, jak je to s mísitelností mitochondriální matrix, na straně 9 je označena 
jako gelovitá, na straně 12 se o ní píše jako o tekuté. 
2. jaké je chemické složení lipofuscinu a jak působí karnitin a kyselina lipoová jako 
antioxidanty? 
3. jaký je mechanismus zvýšené produkce ROS při hyperglykémii? 
4. co je to urocortin? 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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