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Cirkadiánní regulace leukocytů 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této bakalářské práce je shrnout výsledky studií, které se zabývaly  
vztahem mezi cirkadiánními hodinami a imunitním systémem, konkrétně pak tím, jak 
cirkadiánní hodiny regulují funkce leukocytů. V práci jsou shrnuty poznatky o 
vlastnostech a funkcích leukocytů, které mají denní proměnlivost, o molekulárních 
mechanismech zapojených do těchto regulací a účincích rytmických signálních 
molekul na hodiny leukocytů. Souhrnná práce s tímto specifickým zaměřením nebyla 
v poslední době publikována. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má klasickou strukturu, kdy mezi úvod a závěr jsou včleněny jednotlivé 
specifické kapitoly popisující základní informace o cirkadiánním systému a 
leukocytech jakožto součásti imunitního systému. Podrobněji jsou rozepsány 
vlastnosti a funkce leukocytů řízení cirkadiánními hodinami a nakonec jsou shrnuty 
mechanismy, jakými mohu být hodiny leukocytů seřizovány s denní dobou. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorku jsem vedla k tomu, aby používala primární citace ve všech případech, kdy 
se jedná o odkaz na konkrétní výsledek, v ostatních případech byly citovány 
přehledné články. Vzhledem k časové tísni, s jakou tato práce vznikala, jsem však 
finální kontrolu správnosti všech použitých citací nemohla provést. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce považuji úroveň práce za dobrou. Přehlednosti by prospělo 
použití schematického znázornění problematiky. Téma je poměrně široké, jelikož 
spojuje dvě na první pohled vzdálené problematiky –chronobiologii a imunologii a 
proto bylo pro studentku obtížné zvolit přijatelnou míru použití „učebnicových dat“ 
pro vysvětlení jejich vzájemného vztahu.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Celkové hodnocení bakalářské práce je z hlediska školitele dobré. Cíle práce 
autorka bezesporu splnila a jedná se o skutečně zajímavou bakalářskou práci. 
Oceňuji, že studentka zvládla přehledně zpracovat velké množství literatury a 
výsledkem je práce, která může zaujmout i čtenáře, kteří nejsou odborníky v daných 
oblastech. Věřím, že by bakalářská práce byla ještě dokonalejší, pokud by studentka 
lépe odhadla časovou náročnost a práci sepsala s větším předstihem před termínem 
odevzdání tak, aby bylo možno text a případně náplň některých částí ještě upravit. 
Nicméně s obrovským nasazením v poslední fázi přípravy práci nakonec dokončila 
do podoby vhodné k odevzdání. 
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