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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
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Jméno posuzovatele: 
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Datum: 
2.6.2014 

Autor: 
Kateřina Neumannová 
Název práce: 
 
Metabolismus adenosinu a jeho úloha v buněčné fyziologii 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce byla literární rešerše shrnující poznatky o metabolismu, transportu a základních 
fyziologických funkcích adenosinu a jeho roli ve vybraných patofyziologických procesech. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje abstrakt v českém a anglickém jazyce. Dále je práce členěna na úvod, 6 
hlavních kapitol členěných do podkapitol, závěr a literární přehled. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
K vypracování své rešerše použila autorka úctyhodný počet (129 prací) převážně primárních 
zdrojů, které jsou správně citovány. Zvláště oceňuji práci s velice recentními publikacemi.  
 
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 práce je velmi dobrá, práce je psaná věcně a srozumitelně. Text je bez 
větších formálních chyb, prakticky bez překlepů. Za drobný formální nedostatek považuji 
nejednotné používání zkratek (některé zkratky jsou zaváděny vícekrát, např. adenosinkináza 
(AK) na str. 11, 20, 28; některé zkratky naopak nejsou po zavedení používány). Dalším 
nedostatkem je absence citací na některých místech (zvláště v prvních odstavcích některých 
kapitol). Text je vhodně doplněn pěti obrázky. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka velmi přehledně zpracovala zvolené téma a prokázala schopnost práce s odbornou 
cizojazyčnou literaturou a zorientovat se v dané problematice. Práci doporučuji ji přijmout k 
obhajobě jako práci bakalářskou. 
 
 
 
 
 
 
 



 Strana 2 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
Mám dvě následující otázky:  

1) V kapitole 7.3. uvádíte, že adenosin přes A2A receptory působí na buňky specifické i 
nespecifické imunity a potlačuje jejich funkci. Mohla byste uvést jakými regulačními 
mechanismy je toho dosaženo? 

2) Jsou známy nějaké mezidruhové rozdíly v metabolismu či signálních drahách 
adenosinu? 

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

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

 

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

