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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Autor shrnul úlohu Akt-protein kinázy B ve fyziologickém i patofyziologickém stavu srdce, 

který je spojený s nástupem a rozvojem hypertrofie. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je logicky členěna do 4 kapitol a dvě hlavní části jsou rozděleny do 8 podkapitol, 

celkem na 22 stranách. První část práce je věnována popisu srdeční hypertrofie a jejím 

rozdílům ve fyziologickém a patologickém stavu. Zvláštní podkapitola je věnována faktorům 

indukujícím hypertrofii. V druhé části autor věnuje pozornost účasti Akt kinázy 

v apoptotických procesech, metabolismu a buněčném cyklu. Zvláštní podkapitola je 

věnována roli Akt-kinázy v hypertrofii srdce u fyziologických a patofyziologických stavů a 

důležitou úlohu angiogeneze v těchto procesech.     

 

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 prací, které většinou zahrnují primární práce. Práce jsou správně 

citovány s ojedinělými chybami.  

 

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 psána čistě, formální úroveň práce je velmi pěkná. Práce je doplněna dvěma 

vhodnými obrázky, z nichž jeden je dílem autora na základě literárních zdrojů. Popisy 

k obrázkům jsou pečlivé včetně vysvětlení hojných zkratek. V práci se ojediněle vyskytují 

drobné jazykové chyby, které patrně souvisí s tím, že autor nepsal práci ve svém rodném 

jazyce. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autor zpracoval rešerši na zadané téma a z textu i osobních konzultací je patrné, že se 

úspěšně vyrovnal s poměrně komplikovaným fyziologickým tématem a získal patřičný 

nadhled. O tom svědčí závěr, kde autor shrnuje současný pohled na fyziologickou a 

patologickou hypertrofii. Poukazuje na to, že se nejedná o dva rozdílné procesy, ale spíše o 
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stadia, která jsou závislá na době trvání a intenzitě zatížení srdce. S přístupem autora 

k sepisování práce jsem velmi spokojena, pracoval aktivně a zcela samostatně.  Práce 

jednoznačně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji přijmout 

k obhajobě titulu Bc. a hodnotím ji velmi kladně. 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

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

 

 X 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

