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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 předložené bakalářské práce bylo popsat cirkadiánní regulace leukocytů. 
 
Struktura (členění) práce: 
Struktura práce odpovídá požadavkům standardní bakalářské práce (BP), ovšem zcela chybí 
seznam zkratek.  
BP má rozsah 44 stran, což je více než dovolené maximum (40 stran).  
Literární rešerše je vypracována na 29 stranách a rozčleněna na 7 hlavních kapitol, které jsou 
logicky seřazeny. BP dále obsahuje abstrakt a klíčová slova, úvod, závěr a seznam literatury. 
Číslování stránek nezačíná číslem 1. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka ve své BP čerpala z úctyhodných 170 literárních zdrojů, což značí snahu autorky o 
pochopení celkového problému. V textu i seznamu literatury jsou literární zdroje citovány 
jednotně a správně. Přehledové články jsou náležitě označeny v textu BP. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Předložená BP neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazykovou úroveň BP hodnotím jako velmi dobrou. BP obsahuje minimum překlepů a věty 
na sebe plynule a logicky navazují. V práci se vyskytuje několik krkolomných vět, což může 
být způsobeno překladem z angličtiny (str 7, 8, str. 14 1. odst.).  
V práci nejsou použity žádné obrázky či schémata, které by v obtížnějších pasážích pomohly 
čtenáři s pochopením textu (např. popis cirkadiánních smyček, synchronizace mezi 
pacemakerem a periferními hodinami apod.). 
Některé zkratky a termíny nejsou v textu BP vysvětleny (např. enhancer, Ly6hi monocyty, 
ClockΔ19/Δ19, apod.) 
Ne všechny latinské názvy a názvy genů jsou psány kurzívou. 
Na str. 10 je část textu v nestejném formátu jako zbytek BP, což může být způsobeno 
převodem do PDF.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka měla nelehký cíl popsat cirkadiánní regulaci leukocytů. Toto téma je velmi zajímavé 
a aktuální. Bohužel je taktéž velmi široké. Díky tomu práce přesahuje dovolené maximum a 
na úkor textu, jsou zanedbány jiné části BP (např. chybějící seznam zkratek a chybějící 
názorná schémata).  
Předložená práce je velmi zdařilá, ale vzhledem k výše zmíněným připomínkám práci 
doporučuji k obhajobě se známkou velmi dobře. 
Errata: seznam zkratek 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Téma předložené BP je velmi široké, příště bych se zaměřila např. pouze na leukocyty 
buněčné či humorální imunity.  

- Jak imunoglobuliny obecně neutralizují patogeny? 

- V textu práce se zabýváte převážně reakcí imunitních buněk a jejich cirkadiánního 
systému na bakteriální infekci (viz. str. 14 a 15 a experimenty s podávaným LPS). 
Jsou známy novější práce, které zkoumají tyto parametry v otázce virové infekce? 
Popřípadě k jakým výstupům tyto práce dospěly? 

- V kapitole 5.3 uvádíte, že „Experimentální zvýšení proteinu PER2 snižuje a genová 
mutace genu Per2 zvyšuje expresi receptoru FCεRI“. Jak autoři studie provedli toto 
experimentální zvýšení proteinu PER2 a jaká mutace genu Per2 způsobila zvýšení 
exprese daného receptoru? 

- V kapitole 6.1 zmiňujete transkripční faktor CREB a jeho funkci v produkci 
některých cytokinů. Jakou má CREB funkci v cirkadiánním systému? 

- V textu práce uvádíte, že norepinefrin moduluje sekreci IgA ve slinných žlázách. Má 
norepinefrin funkci i v sekreci IgA v gastrointestinálním traktu? Popřípadě jak jinak 
je sekrece IgA v GIT modulována? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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