
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Andrea Mančíková 

Datum: 28.5.2017 

Autor: Nikola Havlíková 

 

Název práce: Úloha SGK1 v srdci 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem práce je shrnout současné poznatky o struktuře, fungování a roli SGK1 v regulaci 

iontových kanálů a její úloze v srdci. 

 

Struktura (členění) práce: 

Bakalářská práce je členěna standardně. Součástí práce je český a anglický abstrakt a seznam 

zkratek. V úvodu autorka seznamuje čtenáře s SGK1 kinázou, expresí v tkáních, uvádí 

důležitost SGK1 při rozvoji hypertenze a srdečního selhávání, při zánětu, apoptóze či 

buněčné proliferaci. 

Po krátkém úvodu je text tematicky rozdělen do čtyř hlavních kapitol. Struktura a regulace 

SGK1, Molekulární funkce SGK1, SGK1 v patologických stavech, Úloha SGK1 v srdci.  

 

Závěr práce vhodnou formou shrnuje získané poznatky a potenciál SGK1 pro další výzkum. 

 

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

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

 

Autorka cituje z nadprůměrného množství literárních zdrojů. 

V předkládané práci jsou použité literární zdroje z formálního hlediska citovány správně. 

Údaje v rešerši jsou relevantní. Výjimkou je podkapitola 1.2., kde se autorka věnuje tématu 

sekrece SGK1. Z textu vyplývá, za jakých podmínek a případně jaké faktory ovlivňují 

sekreci kinázy SGK1. První citovaná publikace, ze které autorka vychází (Ullrich et al. 

2005), však studuje glukokortikoidy indukovanou expresi napěťově řízených draselných 

kanálů a kinázy SGK1, vliv na sekreci inzulinu v buňkách sekretujících inzulin, nikoliv 

sekreci kinázy samotné. Dále je v tomto odstavci v jedné větě uvedena řada stimulů, kromě 

biochemicky aktivních molekul také například smrštění a otok buněk, neuronální 

excitotoxická konsolidace paměti a spoustu dalších, které vedou k sekreci kinázy SGK1. 

Citovaný zdroj (Raikwar et al. 2008) není uveden v seznamu literatury a tudíž se nedá 

dohledat. Podkapitola celkově působí zmatečně.  

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 

adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Předkládaná bakalářská práce neobsahuje vlastní výsledky autorky. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Některé věty v textu působí stylisticky neobratně a čtenář musí přemýšlet, případně v 

originálním zdroji dohledat, co přesně autorka chtěla vyjádřit. Gramatická úroveň jazyka je 

výborná, bez chyb či překlepů, terminologie je používána správně. Stejně tak není co 

vytknout po grafické či estetické stránce.  

Kapitoly 1, 2 a 4 jsou doplněny vhodně vybranými obrázky.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

I přes uvedené výtky lze ocenit, že autorka nashromáždila a uspořádala velké množství 

informací zahrnujících strukturní vlastnosti a regulační mechanismy kinázy SGK1, její 

aktivitu v drahách buněčné signální transdukce, její úlohu ve fyziologii srdce a 

v patologických stavech organismu. 

 

Autorka splnila cíle kladené na bakalářskou práci na PřF UK a předkládanou bakalářskou 

práci doporučuji k obhajobě.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Připomínka: 

Podkapitola 1.4 „Funkce SGK1“ na straně 5 z kapitoly 1 „Struktura a regulace SGK1“ by 

měla být tematicky zařazena spíše jako úvod následující kapitoly 2 „Molekulární funkce 

SGK1“, na následující straně 6. V této kapitole (2) je dále přehledně a detailněji popsána role 

SGK1 v regulaci buněčných iontových kanálů. 

 

Otázky: 

Upřesněte informace o sekreci SGK1. 

 

V abstraktu uvádíte, že kináza SGK1: "V srdci pomáhá zvyšovat abundanci proteinů, čímž 

působí na morfologii iontových kanálů a na Na+/K+-ATPázu." Jak principiálně může 

zvýšená abundance proteinů působit na morfologii iontových kanálů, případně jaké proteiny 

jste měla na mysli? 

 

Píšete, že kináza byla detekována jak v cytoplasmě, tak v jádře ale i membránových 

strukturách jako je ER, plasmatická membrána či mitochondrie. Jakým způsobem dochází k 

lokalizaci kinázy k lipidům plazmatické membrány. Jedná se o posttranslační modifikace 

kinázy či vazbu kinázy k proteinovým komplexům membrán? 

 

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

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 


