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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 X oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Jaroslav Hrdlička 

 

Datum: 21.5.2015 

 

Autor: Mário Heleš 

 

Název práce: Úloha Akt-protein kinázy B ve zdravém a hypertrofovaném srdci 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Autor práce se snažil shrnout poznatky týkající se role Akt-protein kinázy B ve zdravém 

srdci a při fyziologických i patologických změnách spojených s hypertrofií srdce. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna do 4 kapitol, které na sebe logicky navazují.  První část práce je věnována 

popisu srdeční hypertrofie s důrazem na faktory indukující hypertrofii. V další části se autor 

věnuje funkci Akt kinázy s přihlédnutím k buněčnému cyklu a metabolismu. Na závěr pak 

popisuje roli Akt-protein kinázy v komplexní situaci, kterou je hypertrofie srdce.     

 

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

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

 

Autor cituje celkem 156 primárních publikací, rešerší a monografií. Vzhledem k charakteru a 

rozsahu práce jde o výrazně nadstandardní množství zdrojů. Jedna z uvedených publikací 

není citována, další 3 jsou citovány s drobnou chybou. 

 

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): 

 

Práce splňuje formální textové a grafické požadavky. V práci jsou uvedeny 2 schematické 

obrázky, které vhodně ilustrují danou problematiku a její komplexnost. Jazyková úroveň 

práce je dostatečná. Přehlednost a logická stavba vět je často narušována chybami 

v interpunkci. Pravděpodobně vzhledem k tomu, že autor nevypracovával práci v mateřském 

jazyce, jsou časté i záměny slov „co“ a „což“. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autor měl za úkol zpracovat literární údaje týkající se problematiky, která je velmi 

komplexní a náročná. Tomu odpovídá i rozsah použitých zdrojů. Logická struktura textu je 

přehledná a v rámci rozsahu práce dobře ilustruje problematiku. Přes výše uvedené 

připomínky jsem přesvědčen, že cíle práce jsou splněny a doporučuji ji přijmout k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

 

Připomínky: 

 

1.     Doporučuji doplnit práci o seznam použitých zkratek. 

 

 

Otázky: 

 

 

1.    Popište složení a strukturu extracelulární matrix. 

 

2.    Pomocí pracovního diagramu levé komory (PV křivky) vysvětlete rozdíl mezi   

               mitrální regurgitací a aortální stenózou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    X 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

