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Název práce: Úloha jaderně kódovaných podjednotek cytochrom c oxidázy 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce jsou vystiženy již v názvu, autorka shrnuje současné poznatky o stavbě 
a funkci čtvrtého komplexu elektron transportního řetězce a rozličných rolích jeho 
jaderně kódovaných podjednotek. 
 
 

Struktura (členění) práce:  
Předkládaná práce je klasicky členěná, tak jak je u těchto opusů běžné. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou více než dostatečné, pokud jsem dobře počítal, autorka 
správně cituje 123 článků a v naprosté většině se jedná o primární publikace. 
 
 

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 textové části práce je dobrá, nenarazil jsem na překlepy ani na 
pravopisné chyby. Drobné výhrady mám ke grafické části práce, při čtení jsem se 
musel občas ujistit, že mě ještě neopouští zrak, neboť část obrázků je rozostřená, 
např. obr. 2 (navíc zde nevidím koule, ale kruhy). To samé platí i pro obr. 5, zde 
navíc jsou v názvech většiny organismů druhová jména uvedena s velkým 
písmenem (nejspíše je to díky nepěknému zvyku WORDu provádět automatické 
opravy bez vědomí autora). Obrázky by si zasloužily i větší rozměr, ale chápu, že 
autorka musela šetřit místem. S tím souvisí další formální připomínka, interní 
předpisy biologické sekce stanovují maximální rozsah práce 40 stran včetně příloh. 
Tato práce má očíslovaných 39 stran, dalších 7 stran abstraktu, obsahu a seznamu 
zkratek však svá čísla nedostaly. Na druhé straně je však práce natolik zajímavá a 
přínosná, že je možné tento formální prohřešek odpustit. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložené dílo splnilo všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, jedná se 
o podrobný souhrn vlastností všech jaderně kódovaných podjednotek, které se 
podílí na stavbě a funkci cytochrom c oxidázy a jsem přesvědčen, že poslouží jako 
výborný přehledný článek pro zájemce o funkci tohoto komplexu. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
1. Zajímalo by mě, jestli je nějaká představa o tom jak je regulována tvorba 
superkomplexů, co určuje počet jednotlivých komplexů, proč je např. někde IV2 a 
v jiné tkáni IV4. 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


