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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…) 
Předmětem předkládané práce jsou mechanismy netřesové termogeneze, které jsou u 
některých živočišných druhů, včetně člověka, uplatňované při udržení tělesné teploty mimo 
termoneutrální zónu. Pochopení fyziologie termogenních procesů a jejich případná 
manipulace představují do budoucna jednu z nadějných a dosud nevyužitých cest k řešení 
problému celosvětové epidemie obezity. Cílem práce je seznámení s již dobře popsaným 
mechanismem závislým na činnosti proteinu UCP1 v hnědé tukové tkáni, a dále diskuze 
aktuálních poznatků o dalších v současnosti uvažovaných možných mechanismech.  
 
Struktura (členění) práce: 
Předkládaná práce má standardní strukturu bakalářské práce ve formě literární rešerše. 
Obsahuje abstrakt v českém i anglickém jazyce včetně klíčových slov, seznam zkratek, a dále 
úvod, vlastní literární přehled, rozdělený na 3 hlavní kapitoly, jenž jsou dále členěny na 
podkapitoly, a závěr. Součástí práce je též seznam použité literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou citovány správně a v dostatečném množství, použité údaje jsou 
relevantní. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky autorky, ačkoliv některé poznatky čerpané z literatury 
jsou diskutovány s výzkumem probíhajícím na pracovišti autorky v obecnější rovině, což 
napomáhá k pochopení problému. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Autorce se podařilo poskytnout dostatek relevantních informací pro 
uvedení čtenáře do problematiky i přes to, že se jedná o relativně široké téma. Význam a 
funkce proteinu UCP1 byly popsány dostatečně. Taktéž diskuze dalších možných 
mechanismů, uplatňovaných v netřesové termogenezi, zahrnovala veškeré aktuální poznatky. 
Ačkoliv se jedná z velké části o práce, které poskytují ne úplně jasné závěry a výsledky, a 
které jsou zpravidla založené na velmi odlišných přístupech (provedení experimentu, 
metodika vyhodnocení atd), byly tyto poznatky dány do správných souvislostí a jejich 
relevantnost byla dostatečně diskutována. Autorka zde také diskutovala možné metody 
zkoumání termogeneze a jejich limity. Přes drobné nedostatky spíše formálního charakteru 
bych práci celkově hodnotila výborně, i vzhledem k faktu, že se jedná o práci bakalářskou. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
Ačkoliv je práce velmi kvalitní, zejména po obsahové stránce, po formální stránce je zde pár 
drobných nedostatků. Zejména v úvodu autorka používá výrazy, které nejsou vždy úplně 
vysvětleny (anorexigenní, homoiotermní), popř. používá různé výrazy pro totéž, opět bez 
vysvětlení (interskapulární a mezilopatkový, intermembránový a mezimembránový). 
Většinou lze z textu pochopit, co chce autorka říct, tudíž je to opravdu spíše „kosmetická“ 
vada. 
 
V jednom případě bych nicméně vysvětlení ocenila, a to v kapitole 4.2. Kreatin, kde se 
hovoří o kreatinfosfátu a fosfokreatinu. Má tato variace nějaký hlubší význam, nebo jde čistě 
jen o způsob, jakým v textu odlišit původ jinak stejné sloučeniny (sval vs. BAT)? 
 
Má druhá otázka se týká původu „brite“ adipocytů. V kapitole 3.2. je uvedeno, že k tzv. 
hnědnutí bílé tukové tkáně, a tedy vzniku „brite“ adipocytů, dochází u experimentálních 
zvířat zejména po dlouhodobém vystavení nízkým teplotám. Dále se zde uvádí, že v případě 
člověka není jasné, zda-li malé množství hnědé tukové tkáně, nalezené u dospělých lidí, je 
opravdu hnědá tuková tkáň, nebo spíše zhnědnutá bílá tuková tkáň. Má autorka nějakou 
hypotézu, jak by mohlo u dospělého člověka docházet k hnědnutí bílé tukové tkáně, když 
většina z nás není v moderní době dlouhodobě vystavována chladu? 
 
 
 
 
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. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: daniela.hornikova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) 
na adresu: Dr. Daniela Horníková, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo osobně 
na obhajobu. 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

