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Posudek na bakalářskou práci 
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Vliv rostlinných metabolitů na mitochondriální funkce 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Z kapitol "Úvod" a "Závěr" je zřejmé, že autorka má o danou problematiku hluboký 
zájem. Podle mého názoru, se autorce podařilo ve zmíněných kapitolách ozřejmit i 
základní cíle práce a závěry ke kterým došla. Celkově se jedná o podrobný přehled 
studií zabývajících se problematikou vlivu vybraných látek rostlinného původu na 
energetický metabolismus savců a člověka, doplněný  teoretickým úvodem, který 
shrnuje nejdůležitější pojmy a procesy vyskytující se dále v textu. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura (členění) práce je podle mého názoru přehledné a logické.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Citační aparát posuzované  práce považuji za vyhovující. 
 
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 vyhovující. V textu se však často vyskytují nejasné 
formulace a i složité slovní konstrukce, které stěžují porozumění. Nutno podotknout, 
že především v Úvodu a Závěru forma balancuje mezi popolarizačním a čistě 
odborným textem. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Kolegyně Karolína Seďová vypracovala práci zcela samostatně a s velkým osobním 
zaujetím. Není úkolem školitele práci napsat či přepsat, ale aktivně diskutovat náplň, 
strukturu a formu práce a to se po celou dobu psaní velmi dařilo. Podle mého 
názoru, i přes některé nedostatky, předložená práce celkově splňuje nároky kladené 
na bakalářskou práci.  
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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: 
Pavel Flachs 
 
 
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. 
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