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Posudek na bakalářskou práci 
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5. září 2012 

Autor: 
Milada Grešíková 
Název práce: 
 
Úloha proteinkinázy B v kardioprotektivních mechanismech 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnutí dosavadních poznatků týkajících se úlohy proteinkinázy B 
v kardioprotektivních mechanismech formou literární rešerše. 
 
Struktura (členění) práce: Práce je přehledně a logicky členěna do 5 základních kapitol a 11 
podkapitol. Obsahuje abstrakt v českém a anglickém jazyce, seznam zkratek, klíčových slov 
a přehled použité literatury. Celkový rozsah práce je 40 stran.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila k sepsání své práce 156 originálních prací, jednu učebnici a jeden 
internetový zdroj. Práce jsou správně citovány a jsou použity relevantní a recentní údaje. 
V textu se ojediněle vyskytují nejednotné formy citací. 
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 obsahuje všechny formální náležitosti, je psána s přehledně, čtivou formou s patřičným 
nadhledem nad zvoleným tématem. Jazyková úroveň práce je velmi pěkná. Autorka vhodně 
doplnila práci 6 obrázky odpovídající kvality a velikosti. Práce je graficky dobře zpracována, 
text je členěn přehledně do kapitol, podkapitol a odstavců. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka předložila velmi kvalitní a systematický přehled dosavadních poznatků týkající se 
úlohy jednotlivých izoforem proteinkinázy B v kardioprotektivních mechanismech, působení 
těchto izoforem v jednotlivých buněčných kompartmentech, metabolických a signálních 
drahách. Tento přehled bude dále využit pro další práci naší laboratoře. Autorka zpracovala 
rešerši naprosto samostatně a prokázala tím svoji schopnost práce s odbornou literaturou a 
schopnost kritického třídění informací. Práci doporučuji přijmout k obhajobě jako práci 
bakalářskou a hodnotím ji velmi kladně.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

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

 


