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Posudek na bakalá řskou práci 

 
Jméno posuzovatele: Martin Kalous  
 

 školitelský posudek 
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Datum: 6.6. 2011 
 

Autor: Eliška Holzerová 
 
Název práce: Mitochondriální produkce kyslíkových r adikál ů a její úloha ve 
fyziologických regulacích. 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Bakalářská práce je zaměřena na produkci volných radikálů v eukaryotní buňce, 
s omezením na produkci mitochondriální. Autorka shrnuje poznatky o místech a 
mechanismech produkce tzv. reaktivních forem kyslíku (ROS). V další části práce se 
věnuje úloze těchto molekul v buňce a rozebírá jejich ambivalentní působení. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna klasicky 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka ve své práci cituje odhadem více než 100 prací (mezi nimi i učebnici 
biochemie), které pocházejí většinou z tohoto století a proto reflektují současné 
poznatky o problematice. Trochu rozpačitý jsem byl z formální stránky seznamu 
literatury. Proč jsou u některých prací uvedeni tři autoři a u některých jen dva a et 
al.? 
 
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 bakalářské práce je dobrá, narazil jsem jen na několik překlepů 
(dvouelektrodový přenos na str. 18 či pootočení molekuly GPDH o 70o na str. 19). 
V textu se také vyskytují několik neobratností: první věta českého abstraktu působí 
jako nevalný překlad abstraktu anglického, tvrzení, že membránový prostor 
obsahuje přibližně totéž co cytoplasma je poměrně vágní a nemyslím, že 
protonovaná forma superoxidového radikálu je obdařena vůlí, aby mohla „svévolně“ 
přecházet na obě strany membrány (str.17). Také by se asi dalo diskutovat o 
významu slova vicious atd.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Bakalářská práce je kompaktním a čtivým shrnutím současných poznatků o 
mitochondriální produkci kyslíkových radikálů a to jak o mechanismu jejich tvorby, 
tak také zejména o možných funkcích v organismu. Záslužné je, že autorka tyto 
molekuly zbavuje nálepky buněčných škůdců a vyzdvihuje jejich roli v buněčných 
regulacích. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
K práci mám několik otázek a připomínek: 

1. srozumitelnosti práce by prospěla krátká zmínka o místech působení 
inhibitorů Komplexu 1 

2. Proč při aktivaci kvasinkového transkripčního faktoru Yap1 dochází ke vzniku 
disulfidické vazby a ne k nevratné modifikaci proteinu (viz obr. 5) 

3. Nerozuměl jsem textu na straně 18 (6. řádek), jak byla odstraněna MnSOD a 
proč je zvýšené množství superoxidu překvapivé? 

 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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


