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 Posudek na bakalářskou práci 

 
O    školitelský posudek 

X    oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

MUDr. Martin Magner, Ph.D. 

datum: 

26. května 2013 

Autor: 

Sebastian Balvín 

Název práce: 

Mitochondriální RNA v savčích buňkách 

X   Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

O Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Práci tvoří literární přehled metabolizmu mitochondriálních RNA se zvláštním zaměřením na 

mitochondriální ribosom a jeho asemblaci. 

 

 

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Po obsahu, seznamu použitých zkratek a úvodu, následuje vlastní rešerše rozdělena do tří 

kapitol: Mitochondrie, RNA, Ribozom. Následuje Diskuze, Závěr a Seznam literatury. Práce 

má 34 stran. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

Literární zdroje jsou dostatečné a relevantní údaje jsou adekvátně citované. 

 

 

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 je doplněna třemi obrázky a třemi tabulkami. Grafické zpracování obrazové 

dokumentace i textu je odpovídající. Výhradu lze mít k místy k nedostatečně vyzrálému 

vědeckému vyjadřování a chybám větní skladby.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

V poslední době bylo popsáno několik onemocnění spojených s metabolizmem 

mitochondriálních RNA, jejichž počet bude jistě narůstat. Autorem vybrané téma je tedy 

vysoce aktuální. Přes složitost daného tématu, dokázal pan Balvín práci přehledně a 

s návazností zpracovat. Rešerše svou úrovní a rozsahem jistě splňuje požadavky bakalářské 

práce a představuje vhodný začátek pro velice zajímavou oblast výzkumu v rámci 

magisterského nebo postgraduálního studia.  
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

Pro lepší přehlednost doporučuji v kapitole 5 doplnit termín pre-mt-RNA jako název 

prvotního transkriptu mtDNA podléhajícímu následnému splicingu.(viz. např. Nicholls et al. 

2013) 

 

Správně se jedná o systém tzv. oxidativní a ne oxidační fosforylace (OXPHOS). Respirační 

řetězec pozůstává z komplexu I až IV, systém OXPHOS pak z komplexů I až V. MtDNA 

tedy správně kóduje 13 jednotek systému OXPHOS, ne respiračního řetězce. 

 

Otázky nemám.  

 

 

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: hock@natur.cuni.cz (pro účely 

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 

Dr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

