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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 bakalářské práce bylo kriticky zhodnotit, jak významně může být celkový energetický 
výdej ovlivněn nově navrhovanými termogenními mechanismy nezávislými na 
odpřahovacím proteinu 1 (UCP1), zejména defosforylací fosfokreatinu v béžové a hnědé 
tukové tkáni, odpřažením pumpování vápenatých iontů sarkoplazmatickou ATP-ázou od 
spotřeby ATP a „prázdné“ cyklování triacylglycerolů a volných mastných kyselin v tukové 
tkáni. Ačkoliv se v poslední době objevují názory o významné roli těchto mechanismů, 
doklady pro to jsou dosud spíše nepřímé. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce vychází z konzultací mezi autorkou a školitelem. V Úvodu (1) je zdůrazněn 
praktický význam studia termogeneze. Následuje kapitola Energetický výdej a termogeneze 
(2), v níž jsou objasněny obecné principy a pojmy. Kapitoly 3 a 4 pak konečně podrobněji 
pojednávají přímo o netřesové termogenezi, a to jednak o klasickém mechanismu 
využívajícím odpřahovací protein 1 (UCP1) v hnědé a béžové tukové tkáni (kapitola 3), a 
jednak dalším alternativním mechanismům nezávislým na UCP1, které byly navrženy 
v poslední době (kapitola 4). Získané poznatky jsou pak shrnuty a zhodnoceny v Závěru (5). 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje adekvátně pokrývají danou problematiku. Během sepisování 
závěrečné prác prokázala autorka achopnost zorientovat se v  
 
 
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): 
 
Autorka zdařile ilustruje text obrázky převzatými z klasických prací oboru (obr. 1) i schématy 
vlastní výroby (obr. 2 a 3). 
Orientaci v textu usnadňuje uvádění zkratek tučným fontem v místě jejich prvního výskytu i 
samostatný seznam zkratek. 
Jazyková úroveň práce odpovídá nárokům kladeným na podobné typy textů. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splňuje vytčené cíle. Autorka prokázala odpovídající úroveň znalostí a schopností. 
Práci proto doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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