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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 této práce bylo vypracovat literární rešerši zabývající se úlohou proteinkinázy B 
zejména v ochranných mechanismech myokardu, ale dále také v proliferaci kardiomyocytů a 
v regulaci metabolismu. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Předložená bakalářská práce v celkovém rozsahu 40 stran je členěna do 5 kapitol, z čehož 
danému tématu jsou věnované 2 kapitoly s jednotlivými podkapitolami, zbylé kapitoly 
představují úvod, závěr a seznam použité literatury. Práce dále obsahuje abstrakt (v českém a 
anglickém jazyce), klíčová slova, obsah a seznam použitých zkratek, tedy vše, co by se 
v bakalářské práci mělo vyskytovat. Výtku bych ale měla k nelogickému zařazení klíčových 
slov před obsah, zatímco abstrakt následuje až za obsahem. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka čerpala z úctyhodného počtu 157 literárních zdrojů včetně jedné učebnice, což 
svědčí o snaze autorky o detailní popsání daného tématu. Citace v textu však nemají jednotný 
formát.   
 
 
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): 
Práce po formální stránce bohužel nedosahuje úrovně, kterou bych u bakalářské práce 
očekávala. První na co bych chtěla upozornit je vizuální stránka práce. Text není zarovnaný 
do bloku. U šesti stránek je vynechaný první řádek, takže text začíná až na druhém řádku. Na 
straně 13 splývá vše dohromady, není zde odsazený text od nadpisu a také obrázek je 
vměstnán do textu, doporučila bych kolem něj nechat více místa. Autorka sice doplnila text o 
6 obrázku, ale nemá na ně odkazy v textu. První a také jediná zmínka o obrázcích v textu je 
na straně 15, odkazuje zde na obrázek 5 a 6, přičemž obrázek 5 je až na straně 23 a obrázek 6 
na straně 27. Dále bych doporučila, aby autorka při uvádění zkratek v textu nepoužívala 
jejich plný anglický význam, zbytečně to natahuje text. Pokud by přesto chtěla anglické 
termíny použít, uvedla bych je v seznamu zkratek. Autorka střídavě používala zkratky 
s celými termíny (např. proteinkináza B/AKT x PKB/AKT). Pokud už jednou uvede zkratku 
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v textu, měla by ji i nadále používat a nepsat daný výraz v plném znění. Názvy enzymu se 
píší dohromady, takže ne protein kináza B, ale proteinkináza B. V práci se vyskytuje několik 
málo gramatických chyb a překlepů. Také stylistické stránce práce by chtělo věnovat více 
času, některé věty v daném znění nejsou přesné.  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka dle mého názoru splnila cíl, který si na začátku stanovila a sepsala obsahově kvalitní 
rešerši pojednávající o úloze proteinkinázy B/AKT v signálních drahách buňky, které hrají 
roli především v kardioprotektivních mechanismech. Ve své práci vycházela 
z nadprůměrného množství literárních zdrojů, což svědčí o tom, že při sepisování autorka 
prostudovala mnoho dostupných prací týkajících se daného tématu. Množství citací však ne 
vždy prospívá souvislosti textu a jeho čtivosti. Přes zmíněné výtky a poznámky k formální 
stránce soudím, že tato bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a 
doporučuji ji proto k obhajobě. 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 

1) Jak jsem již psala výše, doporučila bych autorce věnovat více času formální stránce 
práce. 

2) Str. 11 - PIP3 se naváže na PKB/AKT přes PH doménu…Není to přesná formulace. 
PKB se prostřednictvím své PH domény váže na PIP3… 

3) Str. 25 - IGF-1 také zvyšuje kinázovou aktivitu cyklinu D/E/A…Cykliny nemají 
kinázovou aktivitu. Cykliny se podílejí spolu s CDK-aktivující kinázou na aktivaci 
cyklin-dependentních kináz (CDK). 

Otázky: 
1) Na str. 16 autorka uvádí, že se na tvorbě mtPTP podílí také BCL-2 proteiny. Které to 

jsou? 
2) Autorka se na str. 26 zmiňuje, že PKB podporuje translokaci GLUT4 do sarkolemy 

prostřednictvím fosforylace a tudíž inaktivace AS160 proteinu. Chtěla jsem se zeptat, 
zda existují další způsoby, kterými by PKB ovlivnila translokaci GLUT4 do 
sarkolemy a pokud ano, tak jaké. 

3) Na str. 22 je uvedeno, že k vylití Ca2+ z ER/SR za fyziologických podmínek dochází 
v odpověď na IP3. Chtěla jsem se autorky zeptat, zda ví, jak dochází ke vzniku IP3. 

 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

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

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 
(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 
interní pravidla na http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: iva@natur.cuni.cz (pro účely 
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 
Mgr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 


