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Autor: Mirka Matějková
Název práce:
Nové regulační metabolické faktory u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Vlastní cíle práce (literární rešerše) jsou zahrnuty v abstraktu a v Úvodu spíše v latentní
podobě. Uvítal bych precizněji formulovat konkrétní cíl(e) práce. Tento nedostatek je však
částečně kompenzován v kapitole 6 – Závěr.
Struktura (členění) práce:
Struktura (členění) práce je nejsilnější stránkou posuzované práce – je přehledné a logické.
Pouze v jednom případě – členění kapitoly 4.2. mám výhrady ke členění textu. Například
podkapitola 4.2.1 s názvem „Působení v játrech“začíná popisem působení FGF21 v tukové
tkáni.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Citační aparát posuzované práce považuji za plně vyhovující.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Posuzovaná práce sice neosahuje vlastní výsledky, ale autorka komentuje výsledky dvou
studií školicího pracoviště v kontextu zpracovaného literního přehledu. Tento formát
považuji za dobrý nápad.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je průměrná.
- v textu se často vyskytují nejasné formulace a složité slovní konstrukce, které stěžují
porozumění, místy má čtenář pocit, že čte strojový doslovný překlad z angličtiny
- u obrázku č. 4 postrádám vysvětlení jednotlivých zkratek
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Zvolené téma považuji za dobře zvolené a velice zajímavé. Téma fibroblastových růstových
faktorů (FGF), zvláště pak studium jejich endokrinních funkcí z hlediska komplexních
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metabolických adaptací organismu, považuji za velice inspirující pro celou současnou
fyziologii. Bohužel však musím konstatovat, že autorka při sepisování práce zůstala tak na
půli cesty k dobrému liternímu přehledu. Informace se často opakují, z textu je poznat jak
autorka postupně využívá jednotlivé literární zdroje, chybí potřebná syntéza. Některé pasáže
textu pak dokonce prozrazují, že autorka zcela neporozuměla citovaným zdrojům: str. 8, 11pasáže věnované transkripčním faktorům (jaderných receptorů) FXR, str. 8,12, 16 - popis
transgenních modelů, str. 16- popis torporu, atd.
Otázky a připomínky oponenta:
Jaterní produkce FGF21 je nejvyšší během hladovění organismu. Autorka uvádí dva hlavní
metabolické efekty FGF21 na tukovou tkáň a) zvýšení lipolýzy a b) zvýšení příjmu glukózy
přes přenašeč GLUT-1. Ví se něco o tom, jaký je další metabolický osud glukózy v
adipocytech?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

Pavel Flachs
Instrukce pro vyplnění:
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům
(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz
interní pravidla na http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: iva@natur.cuni.cz (pro účely
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu:
Dr. Jan Moravec, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2.

