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Autofagocytóza jako biochemický fenomén neurodegenerace 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce je literární rešerše na zvolené téma 

Struktura (členění) práce:  

Předložená práce je klasicky členěna na úvod, samotnou rešerši a závěr. Dále práce obsahuje 

abstrakt v českém a anglickém jazyce, seznam zkratek a seznam použité literatury. Samotná 

rešerše zaujímá 19 stran a je přehledně členěna do 3 hlavních kapitol, které jsou dále členěny 

do 13 podkapitol. 

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

Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Autorka použila pro sepsání práce přes 130 citací, které zahrnují převážně originální práce (z 

toho přes 10 přehledových článků a dvě monografie) a jeden internetový odkaz. Práce jsou 

správně citovány. Ojediněle se vyskytly chyby u názvu čsp. Nature, kde je malé „n“ (str. 33 -

1. citace; str. 34 - 5. citace). Všechny citované práce jsou relevantní. 

 

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 pěkná, práce je přehledná, logicky členěna, neobsahuje 

překlepy; obsahuje jeden vhodný obrázek s popisem, avšak nenašla jsem odkaz na obrázek 1 

v textu práce. Jazyková úroveň práce je výborná, práce je psaná čistým jazykem a velmi 

čtivě.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: Autorka splnila stanovený cíl a vypracovala 

rešerši na zvolené téma.  Autorka velmi systematicky a s nadhledem pojednala o 

mechanismech a fázích vzniku autofagocytózy a její úlohy v procesu stárnutí.  Dále 

vybrala tři významná neurodegenerativní onemocnění, u nichž shrnula současné 

poznatky o úloze autofagocytózy a z tohoto poznání vyplývající možné terapeutické cíle.  

Autorka prokázala schopnost samostatné práce s vědeckou literaturou.   

Předloženou práci doporučuji k obhajobě jako práci bakalářskou.   
 

Otázky a připomínky oponenta: 

1- V práci jste citovala více než 130 prací a práce neobsahuje sekundární citace. 

Ptám se tedy, zda jste četla všechny originální práce, které v seznamu uvádíte. 

 

     2 – Na straně 12 a13 hovoříte o mTOR dependentní a mTOR independentní dráze 

aktivace autofagocytózy.  Působení AMPK (str.13) uvádíte jako mTOR independentní 

iniciaci  autofagocytózy i když působí přes mTOR a její aktivita je spouštěna při nedostatku 

živin, což uvádíte v dráze mTOR dependentní (str. 12). Přímá aktivace ULK1 pomocí 
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AMPK z textu nevyplývá.  Uveďte prosím na pravou míru úlohu AMPK v uvedených 

drahách.  

 

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

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 
 

 
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

