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Název práce:  Úloha oxidačního stresu v kardioprotekci vyvolané tělesným cvičením. 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem bakalářské práce Evy Kyclerové bylo zpracovat literární údaje o úloze volných 
radikálů v kardioprotektivním účinku tělesného cvičení. Téma vycházelo 
z publikovaných poznatků, že za stresových podmínek dochází v srdci k aktivaci 
endogenních signálních drah, které vedou k jeho zvýšené odolnosti před 
ischemicko-reperfúzním poškozením. Je známo, že při tělesném cvičení dochází 
k zvýšené produkci volných radikálů. Ty se uplatňují  jako důležité signální molekuly 
v řadě pozitivních fyziologických odpovědí indukovaných tělesným cvičením.  
 
Struktura (členění) práce: Práce je napsaná na 33 stranách, obsahuje úvod, kde 
autorka seznamuje se zadanou problematikou. Dále je text členěn do tří základních 
kapitol. V první kapitole popisuje krátce různé typy cvičení. Druhá kapitola je 
stručným popisem volných radikálů a jejich produkce, definuje oxidační stres a 
antioxidační systém. Třetí kapitola je nejrozsáhlejší, vysvětluje poznatky o 
endogenní kardioprotekci a možnostmi jak ji indukovat. Především se však zabývá 
úlohou volných radikálů v jednotlivých pozitivních změnách vyvolaných tělesným 
cvičením, jako je zvýšená exprese antioxidačních enzymů, stimulace angiogeneze, 
zvýšená biogeneze srdečních mitochondrií a fyziologická hypertrofie. Práce je 
ukončena výstižným závěrem.   
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Text práce vychází z 62 řádně citovaných prací, které jsou většinou původní. 
  
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Text je srozumitelný a po jazykové stránce velmi dobrý, nejsou překlepy ani 
pravopisné chyby. Je dokumentován pěknými obrázky většinou barevnými a dobře 
popsanými. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  Autorka se držela zadaného tématu, 
poskytla p řehledný článek o úloze oxida čního stresu v mechanizmu 
endogenní kardioprotekce vyvolané t ělesným cvi čením. Po formální stránce 
nelze vytknout zásadní chyby. Práci považuji za zda řilou.   
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: Doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. 
 
 
 

 


