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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo rekapitulovat místa mitochondriální produkce ROS a popsat 

mechanismy, kterými dochází k úniku elektronů na kyslík. Dále by se pak měla zabývat 
úlohou ROS ve fyziologické a patologické regulaci mitochondriálního metabolismu jak na 
úrovni aktivity metabolických drah tak i regulace genové exprese. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce má celkem 39 stran rozčleněných do pěti hlavních kapitol. Rozsahem i strukturou 
odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci autorka použila řadu primárních publikací a řádně je cituje. Citace review článků jsou 
pouze ojedinělé, vždy jasně označené a rovněž relevantně použité. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
N/A 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po typografické stránce je práce zpracována čistě, neobsahuje mnoho překlepů, formálně 
správně používá notaci pro značení radikálových forem molekul. Jazykově místy používá 
méně formální styl, ale vzhledem k tomu, že jsem sám spíše zastáncem podobného přístupu, 
necítím se oprávněn toto kritizovat. 
V práci je použito 7 obrázků, část převzatých (řádně citováno), některá schémata jsou původní 
prací autorky a vhodně ilustrují procesy popsané v textu. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila požadavky kladené v zadání. V první části, kdy měla autorka shrnout místa 
mitochondriální produkce ROS, pečlivě rekapituluje všechny navrhované mechanismy, 
kterými může k ROS produkci na jednotlivých komplexech dýchacího řetězce docházet. Snaží 
se jednotlivá pozorování vnímat v kontextu a zdůrazňuje, zda se spíše podporují nebo naopak 
vylučují.  
Druhá polovina práce se měla zaměřit na signální úlohu kyslíkových radikálů a relevanci 
tohoto fenoménu z hlediska mitochondriální ROS produkce. Správně jsou shrnuty 
biochemické mechanismy, kterými mohou redox regulace probíhat a následně je na příkladech 
velmi pěkně demonstrováno, jak se takové regulace mohou uplatňovat na nejrůznějších 
úrovních od regulace transkripce po apoptózu. 
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