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Pňedk|ádaná bakaláĚská práce se zabi1vá tématem mitochondrií, a také z části

oxidačně.antioxidační problematikou. Autorka v práci vypracovala obsažn./ piehled

zab,(1vající se mitochondriemi, jenž je rozdělen na kapitoly t'/kající se struktury a vybranrich
funkcí mitochondrií včetně bioenergetiky. Nakonec se studentka zab vá intramitochondriá|ní
produkcí volnr/'ch radikálrj a antioxidační ochranou. K vypracování práce autorka využila jak

zahraniční, tak i tuzemské vědecké články, některá data pievza|a z odbornr/ch knih - konečnri
počet citací se rovná číslu 74, cožje na bakaláňskou práci nadprriměrné. Bohuže| ale seznam
literatury na konci práce obsahuje některé nepĚesnostl, které .nejsou zceta v soutadu

s citačními normami (napi. u zkratek časopisú či použití teček). V|astní práce je sepsána

na 40 stranách a je členěna klasicky dle obvyklého schématu. Text je sepsán pĚehledně,

je logicky rozdě|en do kapitol, je doplněn 1.1 obrázky s ]. tabulkou a obsahuje jen velmi malé

množství pÍek|epŮ. Celkově lze práci hodnotit jako zdaĚi|ou a k jejímu provedení mám pouze

několik pĚipomínek a dotazú.

Formální stránka práce:

- v odborn ch pracích je tĚeba dodržovat stejné psaní slov s/z (cytop|asma/cytoplazma -

str. L2/L3), stejně jako endop|as(z)matické retikulum (str. L2/16), chromozÓ(o)m, apod.

- na koncích stran a začátku stran následujících se některé věty opakují, popr. některé věty
pravděpodobně nenavazují fiedná se o stranv 2L/22,23/24,24/25 33/34).

Dotazy:

1.) Vtextu se na straně 14 objevuje název enzymu ATP.syntetáza, ačkoliv je vda!ším textu
používán název ATP-syntáza, MŮžete uvést, jestli existuje mezi těmito pojmy nějakr/ rozdí|,

popr. kter název je pro enzym častnící se oxidačnífosforylace správn'i?

2.| V textu vícekrát uvádíte, že mitochondrie jsou místem, kde probíhá cyklus kysetiny

cÍtronové a také Krebs v cyklus. Mrjžete stručně uvést od|išnosti těchto dvou dějrj?

3.) s pňecházejícíotázkou ičástečně souvisí: na strané22 píšetevětu .,,Krebsitv cyklus je sled

reakcí, které tvofí společnou metabolickou drúhu navazující na glykolyzu probíhající

v cytoplasmě bufiky, pri aerobní oxidacÍ sacharidit, lipidťl i proteinťl.,, Múžete uvést

vysvětlení, popĚ. nepĚesnost v této větě opravit?
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