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Posudek na bakalářskou práci

|_l oponentský posudek
Jméno posuzovate|e:
Mgr.Patricie BaIková
Datum:
4. května 2006

Autor:
Šárt<a Maříková
Název práce:
Fosfo|ipázy: v|astnosti, k|asifikace a ú|oha v přenosu signá|u

L-.] Práce je |iterární reŠerší.
Gí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Předk|ádaná práce podává podrobný souhrn |iterárních poznatků o fosfo|ipázách,
jejich v|astnostech' rozdě|ení a ú|ohách v přenosu signá|u v buňkách.

Struktura (č|enění) práce:

Autorka ve|ice detai|ně a systematicky řeší dané téma. Práce je |ogicky č|eněna na
úvod, v|astní prob|ematiku, závěr a pouŽitou Iiteraturu' V|astní prob|ematika je
rozdě|ena do jednot|ivých kapito|, kde se věnuje klasifikaci těchto enzymů' jejich ro|i
v buněčné signalizaci a funkci v srdeční tkáni.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autorka prokáza|a dobrou orientaci v |iteratuře, o čemŽ svědčí počet 18 citovaných,
angIicky psaných |iterárních pramenů. Informace vyh|edala, utřídi|a a Zpracova|a do
konečné podoby v rozsahu stránek, jeŽ jsou Vymezeny na baka|ářskou práci.

Jsou získané v|astní uýs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Autorka se v závěru snaŽí zhodnotit význam a úlohu fosfo|ipáz, komentuje jejich
dů|eŽitost zejména v srdečním sva|u a jejich spojení s kardiovasku|árními chorobami
a naznačuje i potřebu da|šího poznávání v této ob|asti výzkumu. Je|ikoŽ se jedná o
poměrně zajímavou prob|ematiku, moh|a se pokusit o širší závěrečné shrnutí a
diskuzi.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Bakalářskápráce má ce|kem 35 stran textu a 13 obrázků, které vhodně dokres|ují
řešené téma. Kva|ita předk|ádané práce je sníŽena především jazykovým a
sty|istickým přístupem. Přek|adate|ská nezkušenost se odráží v řadé výrazŮ a
s|ovních obratů. Práce obsahuje drobné chyby a přek|epy v textu, které však
nesniŽují obsahovou hodnotu a ce|kovou úroveň práce.
V úvodu je zavedena zkratka PL bez da|šího vysvět|ení a chybí V Seznamu zkratek.

Splnění cí|ů práce a celkové hodnoceni:
Ce|kově |ze konstatovat, že baka|á(ská práce je zpracována v poŽadované šíři a
autor prokazuje ve|mi dobré znalosti při řešení konkrétních úko|ů.
Předk|ádaná práce sp|ňuje poŽadavky, které jsou k|adené na baka|ářské studium a
doporučujijej k přijetí k obhajobě. Práci bych celkově hodnoti|a jako výbornou.
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otázky oponenta:
str.29 odst.3 Autorka se věnuje iPLA2 a uvádí, Že reprezentuje B0% z ce|kové PLA2
aktivity v myokardu. Jaké jsou její funkce?
str'16 odst.1 Jakým způsobem se cytozo|ická PLA2 (|V.skupina) up|atňuje při
zánětu?

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

Podpis ško|ite|e/opqngnrlqi .
Patricie Balková

4

I nstrukce pro vyp|nění:
r Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
o V případě práce za|ožené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá)' Viničná 7 , 128 44 Praha 2.


