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Stres endoplazmatického retikula a jeho význam pro rozvoj zánětu tukové tkáně
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Bakalářská práce shrnuje poznatky o funkci endoplazmatického retikula a příčinách stresu
ER ve vztahu k obezitě, zánětu v tukové tkáni a k inzulínové signalizaci.
Struktura (členění) práce:
Práce je logicky rozčleněna do šesti hlavních kapitol s několika podkapitolami, které na sebe
logicky navazují. Celkový rozsah práce (28 stran) vyhovuje pravidlům pro psaní BP.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka použila k vypracování své práce relevantní literární prameny (29 citací
cizojazyčných publikací a 1 citace internetového zdroje). K citacím mám dvě připomínky:
-všechny názvy časopisů v citovaných pramenech jsou ve formě zkratky, pouze u
poslední publikace je vypsán název celého časopisu
-chyba ve jménu autora ve druhé citované publikaci.
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):
Práce je psána věcně a srozumitelně, bez velkého množství překlepů. Jazyková úroveň je
vyhovující až na některé slovní obraty např. „role může být obojaká“. V textu se vyskytuje i
několik anglických slov a názvů, které mohla autorka nahradit českými ekvivalenty
(upstream – nadřazený, downstream – podřazený atd.) a dále počeštěná cizí slova
(např.abundatní – hojný). Dále bych doporučila sjednotit použití správného tvaru slov
v českém jazyce (insulin nebo inzulín, ale ne inzulin, mesodermální vs. lipáza, atd.).
Text je doplněn třemi obrázky.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Bakalářská práce Kateřiny Zemánkové i přes předchozí připomínky splňuje jednoznačně
kritéria pro úspěšné obhájení. Autorka prokázala schopnost práce s odbornou cizojazyčnou
literaturou a zorientovat se v dané problematice. Práci hodnotím kladně a doporučuji
k obhajobě.
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Otázky a připomínky oponenta:
1) Zánět tukové tkáně je spojen s produkcí kyslíkových radikálů (ROS). Ovlivňuje tento
faktor nějak stres endoplazmatického retikula, případně je známý jeho mechanizmus?
2) V kapitole 4.2.2 autorka popisuje důležitou roli volných masntých kyselin v rozvoji
inzulínové rezistence, zánětu tukové tkáně a stresu ER. Existuje rozdíl mezi účinkem
nasycených a polynenasycených mastných kyselin?
3) Proč si autorka vybrala tak netradiční formu citované literatury a podle kterého
časopisu je tato forma zvolená (tvar jména prvního autora vs. ostatní autoři, použití
„et al.“ u více autorů)?
Vzhledem k názvu bakalářské práce a složitosti mechanizmu vzniku zánětu v tukové tkáni
mě překvapil stručný popis této kapitoly, autorce bych doporučila jít více do hloubky této
problematiky.
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

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.

