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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 práce bylo zdokumentovat poznatky o propojení cirkadiánních hodin a 
buněčného cyklu prostřednictvím signální dráhy proteinu Wnt. 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce odpovídá zavedené praxi. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila dostatečné množství relevantních publikací, v první části práce 
čerpá převážně z přehledových článků, což je ale vzhledem k povaze úvodních 
kapitol vcelku pochopitelné a akceptovatelné. Přehledové články jsou v seznamu 
literatury zřetelně označeny. Druhá část práce pak již čerpá vesměs z primárních 
zdrojů, autorka je správně cituje. Jen pro další práci autorce doporučuji plně 
nespoléhat na bezchybnost citačního programu při generování seznamu literatury 
(např. u citace Chatterjee et al. 2013 vypadla část názvu časopisu). 
 

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): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, text je doplněn 14 přejatými obrázky, které text 
dokreslují a podporují některá tvrzení, bohužel v textu chybí odkazy na obrázky. 
Místo některých přejatých obrázků bych možná ale v závěru práce více ocenila 
alespoň pokus o grafické znázornění vztahu mezi cirkadiánními hodinami, Wnt 
dráhou a buněčným cyklem (viz otázka níže). Jazyková úroveň splňuje 
předpokládaný standard, autorka se jen místy nevyhnula některým stylistickým 
neobratnostem (například několikrát se opakující spojení „ovlivnění skrz dráhu“) a 
použití čárek v souvětích je poněkud chaotické. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cílem práce bylo popsat vztah mezi cirkadiánními hodinami a Wnt signální dráhou 
jako možným nástrojem pro přenos periodického chování mezi buňkami. Tento cíl 
byl splněn, autorka popsala vztah těchto drah v jednotlivých tkáních včetně těch, kde 
je vztah předpokládán, nicméně dosud není znám mechanismus vzájemného 
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ovlivnění uvedených drah. Text splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou 
práci a doporučuji ji k obhajobě. 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) Na straně 20 mě zaujalo tvrzení „pokud je utlumena exprese Cry2, v kultuře se 
sníží počet buněk v G1 fázi a přibude buněk v S fázi. Buňky osteosarkomu se tedy 
více dělí a migrují.“ Můžete autorka toto tvrzení blíže vysvětlit? 
 
2) Je známo, zda v případě Panethových buněk hraje nějakou úlohu v udržování 
periodicity sekrece Wnt proteinu také autokrinní stimulace těchto buněk 
sekretovaným Wnt proteinem? 
 
3) V závěru autorka uvádí, že cirkadiánní hodiny a Wnt signalizace působí specificky 
v závislosti na typu tkáně. Zároveň však připouští, že v některých případech (např. 
proliferace buněk) se vztah mezi cirkadiánními hodinami a Wnt dráhou projevuje 
podobně. Nedalo by se tedy přeci jen vysledovat nějaké obecnější schéma 
propojení těchto drah, alespoň pro některé tkáně? 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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