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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 rešeršní práce bylo shrnout současné poznatky týkající se adenosinu, jeho 

metabolismu a roli v buněčné signalizaci.  

 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce je členěna standardním způsobem, kromě úvodní a závěrečné části obsahuje šest 

hlavních kapitol. 

 

 

 

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

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

Literární zdroje použité pro vypracování této rešeršní práce jsou adekvátní a jsou správně 

citovány. 

 

 

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 vypracována velmi přehledným způsobem, její součástí je pět ilustračních 

obrázků/schemat, které se vztahují k informacím popisovaným v textu. Po jazykové stránce 

je text zpracován velmi pečlivě a napsán prakticky bez chyb a překlepů.   

 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce byly splněny. Tato rešerše poskytuje výborný úvod do problematiky adenosinu 

nejen jako významné molekuly energetického metabolismu, ale také jako velmi důležité 

signální molekuly. Autorka se v této oblasti výborně zorientovala a podařilo se jí vypracovat 

velmi vyvážený text představující různé funkční aspekty této zajímavé molekuly a také její 

možné uplatnění v různých patofyziologických situacích. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

