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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 předkládané práce bylo popsat proces specifikace a diferenciace buněk v průběhu 

vývoje pankreasu, včetně popisu zapojení transkripčních faktorů v tomto procesu. Autorka se 

dále věnovala patofyziologickým stavům, které jsou způsobeny poruchami vývoje pankreatu. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce obsahuje všechny požadované části. Práce podává přehled literárních poznatků o 

zvoleném tématu na 27 stranách textu rozděleného do 9 kapitol. Text předkládané práce je 

přehledně a logicky členěn i když obsahy jednotlivých kapitol by mohl být vyrovnanější. 

Kapitoly práce se postupně věnují anatomické stavbě, funkčnímu a buněčnému rozdělení 

pankreatu, vývoji pankreatu jako orgánu  a dále 

podrobně diferenciaci buněk v embryonálním a postnatálním vývoji a především zapojení 

specifických transkripčních faktorů v tomto procesu. V 7.kapitole autorka popisuje některé 

nemoci způsobené narušeným vývojem pankreatu. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka čerpala z 108 literárních zdrojů, které jsou citovány většinou správně a pokrývají 

řešené téma. V některých pasážích se objevují věty, které neuvádějí zdroj informace v této 

větě uvedené (viz. např. zavěrečná pasáž kapitol 5.1,6.5 a 6.6). Nejedná se však o zdroj 

neuvedený v seznamu literatury, jen chybí jeho řádné uvedení za větou. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší a neobsahuje vlastní výsledky. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Problematika je výstižně doplněna 8 obrázky, práce je napsána jasně a srozumitelně, s 

minimem gramatických chyb či překlepů. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorce se podařilo vypracovat relativně zdařilou rešerši. Autorka se seznámila s širokou 

literaturou k danému tématu, kdy vycházela z počtu 108 literárních zdrojů, a prokázala 

schopnost získané informace zpracovat do přehledné a ucelené podoby.  Předkládaná práce 

splňuje rozsahem i formou požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji proto k 

obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 

U kapitoly 6. Specifikace a diferenciace buněk pankreatu bych si dovolila studentce 

doporučit buď lepší volbu názvu, protože o specifikaci a diferenciaci buněk pankreatu 

pojednává tato kapitola jen ve svém úvodu a dále se velmi obšírně zabývá transkripčními 

faktory důležitými pro tento proces, a nebo rozdělení této kapitoly na dvě. 

 

Dále v druhé kapitole autorka sice uvádí, že většina poznatků o vývoji pochází z myšších 

modelů, ale anatomii pankreasu popisuje lidskou. A v dalším textu není vždy zcela jasně 

rozlišováno z jakého modelu informace pocházejí. Důslednost v tomto ohledu a uvádění 

rozdílů mezi člověkem a myší by posunul práci na vyšší úroveň . 

 

Moje třetí připomínka směřuje k obrázkům. Obrázek 3 má duplicitně uvedený popis skupin 

v grafu a to jak v grafu samotném, tak i v legendě. Obrázek 7 používá pro jeden 

z transkripčních faktorů označení  BETA2, v textu je ovšem běžně uváděn jako NEUROD1 a 

přestože jinde v textu tento je alternativní název zmíněn, bylo by lepší použít v obrázku 

formu NEUROD1. Obrázky 6 a 7 ilustrují vývoj jednotlivých buněčných typů pankreasu a 

funkci transkripčních faktorů do něj zapojených, ačkoli buněčné typy uvedené na obrázcích 

se částečně překrývají, informace o faktorech se liší. Přislo by mi lepší, kdyby autorka bývala 

vytvořila jednu vlastní ilustraci celého procesu na podkladě těchto dvou obrázků. 

 
Otázky:  

1) Jaké jsou hlavní rozdíly v pankreasu u člověka a myši?  A to jak  z hlediska anatomie 

a funkce, tak i ve vývoji? 

 
2) MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) je nejčastější formou monogenního 

diabetu řadící se mezi genetické defekty beta-buněk. Jsou i některé z transkripčních 

faktorů uvedených v práci v současnosti identifikovány jako příčina tohoto 

onemocnění? Pokud ano, které? 

 

3) Vývoj jater a pankreasu je úzce provázán. Podílejí se na vývoji pankreasu transkripční 

faktory ze skupiny hepatocytárních nukleárních faktorů, které jsou důležité pro vývoj 

a funkci jater? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 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. 

 
 

 


