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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…) 
 
Studentka si vzala za cíl zhodnotit současné poznatky o vlivu vybraných látek, které 
souvisejí jak se spánkem a jeho poruchami, tak také s regulací tělesné hmotnosti. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Vlastní práci tvoří 25 stran textu, rozdělených do osmi kapitol, s podkapitolami 
maximálně do druhé úrovně. Text je tím dobře přehledný a strukturovaný a kapitoly 
na sebe logicky navazují. Kapitoly věnované obezitě (definice, výskyt, terapie) jsou 
následovány kapitolami o spánku (definice, spánkové fáze, chronotypy, spánkové 
poruchy, vysvětlení polysomnografie).  
 
Další kapitoly jsou věnované stěžejním látkám, u kterých je prokázána souvislost jak 
se spánkem, tak také s nárůstem tělesné hmotnosti. Je poněkud škoda, že kapitoly 
věnované jednotlivým látkám nejsou strukturovány shodně – u melatoninu je i 
chemický název, u melatoninu a kortizolu je i využití v klinické praxi, u ostatních 
včetně inzulínu tyto informace chybí. U těchto dvou kapitol navíc chybí přesah do 
kontextu bakalářské práce, působí zde proto spíše jako vytržené z kontextu nebo i 
zbytečné. 
 
Práce končí obsáhlým přehledem literatury a seznamem v textu použitých obrázků, 
tabulek a rovnic.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Studentka zpracovala 93 zdrojů, z toho dva internetové (pro aktuální data WHO o 
výskytu obezity a aktuální online dostupná doporučení odborné společnosti pro 
vyšetření polysomnografií) a dva knižní.  
Ostatních 91 zdrojů pochází z recenzovaných magazínů včetně opravdu aktuálních 
publikovaných až v letošním roce.  
Použitá literatura je správně a jednotně uvedena v přehledu literatury a vhodně 
citována i diskutována v textové části bakalářské práce. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
S ohledem na charakter práce neobsahuje předkládaná práce žádné vlastní 
výsledky. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je formálně upravena dle doporučení pracoviště, kde má být obhájena. Je 
doplněna šesti schematickým obrázky, jednou tabulkou a vzorcem pro výpočet BMI. 
Všechny obrázky, tabulky i výpočet s textem přímo souvisejí, vhodně jej doplňují a 
nejsou zbytečné, pouze bych uvítala větší propojení mezi informační hodnotou 
vlastních obrázků a textem, ne pouze prostý odkaz na obrázek.  
 
Ze samotného textu je patrné, že studentka má zájem o krásnou literaturu, protože 
její vyjadřovací styl je velice pestrý a bohatý. To ale může být u vědeckého textu na 
některých místech spíše na škodu a vlastní práci takové vyjadřování ubírá na 
srozumitelnosti. 
 
Odevzdaná práce neobsahuje žádné gramatické závažné gramatické chyby, pouze 
zůstaly neopravené některé drobné nedostatky v interpunkci, jsou patrné chybějící 
mezery mezi slovy. 
 
Chybí mezery: „(Spiegela kol., 2004)“ (str. 17 – opakovaně); histaminergnísystém...“ 
(str. 21);  
 
Chybí kus věty: „… Na konci experimentu byla průměrná hladina leptinu těchto myší 
bližší průměrné hladině leptinu u mladších kontrolních zvířat.se snížila, ovšem 
přiblížila se tím průměrné hladině leptinu u mladších kontrol.“ (str. 19) 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Za cíl si studentka dala shrnout dostupné poznatky z recentní literatury o regulační 
molekulách, jejichž dysregulace může být následkem spánkové deprivace nebo 
poruchy a které zároveň mohou vést ke změnám tělesné hmotnosti. Původní zadání 
zaměřené na sledování vlivu spánkové deprivace na rozvoj nadměrné tělesné 
hmotnosti tak bylo nahrazeno neurohumorálními regulačními mechanizmy, což je s 
ohledem na mateřskou katedru studentky pochopitelné.  
 
Studentka dokáže umně popsat princip vnitřních hodin, regulační působení 
jednotlivých popisovaných molekul – jak centrální, tak i v periferních tkáních. 
Nicméně informace – jak tyto látky ovlivňují právě tělesnou hmotnost, jsou 
zmiňovány pouze okrajově informacemi v rozsahu:  
„… dokazují zlepšení kvality spánku, jež je důležitý pro správnou neurohumorální 
regulaci tělesné hmotnosti a příjem adekvátního množství stravy.“ (str. 14) 
„… zvýšené množství je zjišťováno v tukové tkáni u obézních.“, „… Tato fakta ve 
výsledku vysvětlují zvýšené množství glukokortikoidů v tukové tkáni u obézních 
jedinců.“ (str. 16). 
„… Dále existuje rozsáhlá studie (Olson a kol., 2016), poukazující na ovlivňování 
hladiny leptinu podílem spánku, stráveným v REM fázi.“ (str. 17).  
„… Ze studií sledujících muže (Broussard a kol., 2016; Spiegel a kol., 2004) je 
patrné signifikantní zvýšení hladiny ghrelinu a zároveň zvýšený příjem energie po 
spánkové deprivaci kvůli zvýšené potřebě konzumovat více sladkostí a dalších 
malých porcí obsahujících převážně sacharidy.“ (str. 17) a jinde. 
 
Chybí ale jednoznačný informační přesah, jak daná situace/ látka tělesnou hmotnost 
ovlivňuje (př. více spánku = více melatoninu = více leptinu = méně obezity apod.).  
Jediné informace tohoto rozsahu jsou v kapitolách o inzulínu (str. 19), u orexinů (str. 
22) a v souhrnné kapitole 4.8. Propojení drah a vzájemný vliv hormonů a peptidů 
uvedením studie Baranowské s kol. (2005): „… Ve studii s obézními ženami 
(Baranowska a kol., 2005) byla prokázána snížená hladina OxA, přičemž hladina 
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OxB se oproti kontrolním měřením výrazně nezměnila. Zároveň ale hladiny NPY, 
leptinu i inzulinu signifikantně vzrostly, a to zejména u morbidně obézních pacientek 
(s BMI přesahujícím 40 kg/m2). Narušená aktivita OxA, NPY a leptinu má za 
následek nadměrnou chuť k jídlu a zvýšená hladina inzulinu zase nesprávnou 
signalizaci o množství glukózy v krvi. Tyto faktické důsledky vzájemné interakce 
hormonů a peptidů vedou ke zvýšenému příjmu potravy a podpoře patologického 
stavu obézních pacientů.“ (str. 24). 
 
Tuto skutečnost – chybějí přesah působení systému vnitřních hodin na další látky a 
následně na regulaci tělesné hmotnosti - hodnotím jako slabinu celé překládané 
práce. Čtenáři, který není do problematiky již předem zasvěcen, nemusí být uváděné 
závěry jasné a použitá naznačení nemusejí stačit. Studentka však již nechtěla další 
informace doplňovat z obavy z negativního hodnocení většího rozsahu 
předkládaného textu.  
 
Celkově spolupráci se studentkou hodnotím jako velice intenzivní, především v 
posledních čtyřech týdnech. Studentka je proaktivní, schopná pracovat velice 
samostatně a je také velice precizní, je schopná samostatně vyhledávat, vhodně 
zpracovat i odcitovat odbornou literaturu.  
 
Cíle, které si studentka zadala – zhodnotit současné poznatky o neurohumorální 
regulaci tělesné hmotnosti za současného ovlivnění spánkem – splnila. Ve své práci 
shrnuje mechanismy působení prokázaných látek, jejichž hladiny souvisejí s délkou 
a kvalitou spánku a které zároveň ovlivňují příjem stravy nebo výdej energie při 
fyzické aktivitě jak ve smyslu plus, tak i minus. Pro úplnost ale v práci chybí 
jednoznačné informace a data, která tyto souvislosti prokazují, i když řada použitých 
literárních zdrojů tyto informace obsahuje. 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
Další připomínky již nemám. 
 

Návrh hodnocení: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

 
Podpis školitele/oponenta: 
 

 

 
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. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozději do 
5.9. 2018  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro 
studenty), a dále podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

• doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 
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