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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Martin Kalous 
 

Datum: 5. 9. 2015 
 

Autor: Shahin Monschizadeh Tehrany 
 

Název práce: Mitochondrie jako cíl protinádorových léčiv 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem předkládané práce bylo shrnout současné poznatky o úloze mitochondrií v 
nádorových buňkách a jejich možné roli jako cíle protinádorových léčiv, tzv. 
mitokanů. 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je klasická pro práci bakalářskou, obsahuje všechny povinné části, 
český i anglický abstrakt, rozsáhlý seznam zkratek a poměrně široké pojednání o 
nádorovém bujení, mitochondriích a potenciálních cytostatikách. 
 

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 dostatečné, pokrývají široký časový interval od Warburgovy 
klasické práce z roku 1925 až po práce z roku 2015. 
 

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, jazyková úroveň):  
Formální úroveň práce trpí určitými nedostatky, i když autor v úvodu práce děkuje 
za korekturu jazykové stránky, některé věty dávají jen málo smyslu i po 
několikátém přečtení. Autor také zvolil dolní hranici velikosti písma a text se proto 
obtížně sleduje. Na druhou stranu je třeba ocenit oba obrázky, které jsou 
dostatečně veliké a přehledné. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Celkově lze shrnout, že práce splnila své cíle, ovšem s některými výhradami. 
Součástí práce je neúměrně dlouhá část o nádorech a nádorovém bujení. 
K mitochondriím se autor dostane až na straně 8, velkou část textu však 
představují učebnicové znalosti o struktuře těchto organel, vlastnostech mtDNA a 
zbytečně dlouhá pasáž o apoptóze. Vlastní pojednání o hlavním tématu práce 
(mitochondriích a mitokanech) pak tvoří méně než polovinu textu. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Práce obsahuje některé nepřesnosti, či chybné formulace. Autor např. tvrdošíjně 
zmiňuje trikarboxylový cyklus, má asi na mysli cyklus trikarboxylových kyselin, 
kapitola 2.1.9. pojednávající o Warburgově efektu je ke konci jen málo 
srozumitelná, kde se bere energie na tvorbu tzv. biomasy, redukční ekvivalenty 
atd.? 
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K práci mám několik otázek: 
1. Autor zmiňuje úlohu kanálu PTPC, v současnosti však existují i jiné 

představy o jeho struktuře (podjednotky mitochondriální ATP syntázy atd.). 
Je něco známo o interakci mitokanů také s touto strukturou? 

2. Je známo jakým způsobem ovlivňuje tamoxifen funkci Komplexu I? 
 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


