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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem autora bylo v této práci shrnout aktuální poznatky týkající se fyziologických regulací 
aktivity mitochondriální ATP syntázy, počínaje od Ca2+ iontů, přes interakce se skupinou 
určitých proteinů, až k chemickým modifikacím konkrétních aminokyselinových zbytků 
ATP syntázy. 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce odpovídá požadavkům a je přehledně členěna. Předložená bakalářská práce 
má rozsah 33 stran a je členěna do 8 kapitol: úvod, samotná literární rešerše o 5 kapitolách, 
závěr a seznam literatury. Dále práce obsahuje abstrakt v Čj i Aj, klíčová slova, obsah a 
seznam zkratek. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor ve své bakalářské práci cituje 103 článků a 2 knihy, což svědčí o snaze pochopit a 
důkladně zpracovat dané téma. Autor cituje asi 23 přehledových článků, z toho některé se 
objevují v textu vícekrát, tyto sekundární citace nejsou náležitě označeny jak v textu, tak 
v seznamu referencí. Za některými dlouhými pasážemi a za některými konkrétními 
informacemi citace chybí (str. 4 první odst.; str. 8 první odst. „U savců je zralá forma…“; str. 
16 na konci prvního odstavce). V průběhu celé bakalářské práce autor několikrát zbytečně 
cituje stejné literární zdroje ve dvou větách za sebou (např. str. č. 6, 1.odst.; str. 11 kap. 4.5; 
str. 13 kap. 5.1; str. 15, 2.odst.). V seznamu referencí poté dvě citace chybí (Zhao et al., 
2012, Belogrudov, 2002) a naopak jedna citace v seznamu přebývá (Mildazien et al., 1996 
str. 28). Několik citací je v seznamu literatury uvedeno v chybném formátu či část citace 
chybí (Str. 26: Francesca, D.P…; str. 26 Esparza-Moltó, P.B…; str. 26 Forte, M.A….; str.: 
27 Jouaville, L.S…; str.: 29 Nick R. Burwick…..). 
Obě z uvedených knih v seznamu literatury jsou taktéž chybně a nejednotně citovány. 
V textu jsou citace uvedeny ve správném a jednotném formátu. 
 
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): 
 
Jazyková úroveň předložené bakalářské práce je na dobré úrovni, pozitivně 
hodnotím minimum překlepů a gramatických chyb. Text v některých pasážích působí 
kostrbatě a občas není na první pohled jasné co tím chtěl autor říci a jestli dané věci rozumí 
(Např. str. 6, 1.odst. V některých buňkách…; str. 6, 3.odst. …a působí tak nárůst syntetické 
produkce ATP; str. 11 kap. 4.5 To však funguje jen v případě fyziologické mitochondriální 
hladiny membránového potenciálu (ΔΨm); str. 13 kap. 5.1 Zdá se být zřejmé, že biologický 
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význam fosforylace α i β podjednotky, reguluje mechanismy vazebných změn při katalýze.; 
str. 14 kap. 5.2 2. odst. V regulaci ATP syntázy hrají acetylace lysinu velmi důležité role. 
Podjednotky α, β, γ a OSCP přirozeně obsahují acetyl-Lys, který může podstoupit 
reverzibilní acetylaci.; str. 16 kap. 5.4 ATP syntázová nitrace tyrosinu). 
Přehlednost textu snižuje také strohé využití odstavců v textu (např. kap. 5.1 Fosforylace)  
Autor ve své práci uvádí 4 obrázky a dvě tabulky, na které, kromě tab. č. 1, v textu 
neodkazuje. U tab. č. 1 poté chybí popisek. Kladně hodnotím výběr obrázků, které se týkají 
tématu a pomáhají lépe pochopit text. Pozitivně hodnotím také tab. č. 2, kde jsou uvedeny 
aminokyseliny podjednotek ATP syntázy, u kterých jsou známy posttranslační modifikace. 
Obr. č. 3 na str. 8 a Obr. č. 4 na str. 19 jsou vloženy uprostřed věty a text poté působí 
nepřehledně. 
V textu je v několika případech použit výraz „krysí“ namísto potkaní, což je pravděpodobně 
způsobeno špatným překladem z Aj. 
Seznam zkratek neobsahuje zdaleka veškeré zkratky použité v textu (OSCP, DAPIT, MCU, 
mNCX, PDH, mRNA, CaBI, S100A1). Část zkratek není zavedena v textu, ostatní jsou pak 
zavedeny správně. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor nastudoval značné množství cizojazyčných literárních pramenů a prokázal schopnost 
práce s nimi. Obsahová stránka práce je v souladu s názvem práce a s vytyčeným cílem, i 
přes zmíněné připomínky ji doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
Některé z kapitol o interakčních proteinech mi přijdou se svými 5 řádky velmi strohé (např. 
kapitola 4.2; 4.5). Bylo by vhodné se jim věnovat více pro lepší návaznost a pochopitelnost 
textu. 
V kapitole 3 na str. 6 v prvním odstavci uvádíte, že ve studii Tarasov et al. použili Ca2+ 
aktivovaný fotoprotein, přičemž je tento článek pouze přehledový a autoři tuto studii nikdy 
neprováděli. Za další větou pak uvádíte původní autory. To samé je poté i na str. 17 v prvním 
odst. (původní citace Weber et al., 1995). 
Názvy genů se píší kurzivou. 
 
Otázky: 

1) V úvodu práce i v tab. č. 1 uvádíte protein Bcl-xL, jakožto interakční protein 
regulující ATP syntázu. V samotné rešerši ovšem není popsán mechanismus této 
regulace. Jak tedy protein Bcl-xL reguluje funkci mitochondriální ATP syntázy a jsou 
známy nějaké patologie spojené s touto regulací? 

2) V textu na str. 3 v prvním odstavci uvádíte, že F1 podjednotka zasahuje do 
intermembránového prostoru. Z obrázku však vyplývá, že tato podjednotka je 
v matrix mitochondrie. Jak to tedy je?   

3) Na straně 14 v kapitole 5.2 uvádíte neenzymatické mechanismy acetylace, jak 
k takové acetylaci dochází a může být ATP syntáza acetylována i tímto způsobem? 

4) Na straně 17 v prvním odstavci citujete studii Weber et al., 1995 s tím, že dělali 
výzkum na aminokyselině Tyr-368. V této studii se ovšem této AMK nevěnovali, 
studovali Trp-365 a Asp. Dokažte prosím věrohodnost této informace správnými 
referencemi. 
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