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Posudek oponenta bakalářské práce 

Rok obhajoby: 2022 

Rozsah práce: 51 stran, 3 obrázků, 0 tabulek, 65 citací 

Hodnocení práce:  

a) Aktuálnost/ originalita tématu:     výborná   

b) Odborná úroveň zpracování:      výborná   

c) Přehlednost a srozumitelnost textu:     výborná   

d) Výstižnost a adekvátnost závěrů:     výborná   

e) Splnění cílů práce:       výborné    

f) Množství a aktuálnost literárních odkazů:    výborné   

g) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň):   velmi dobrá   

h) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování): velmi dobrá   

Případné poznámky k hodnocení:  

Bakalářská práce Lucie Roušové je přehledně a čtivě napsaná, jednotlivé části práce na 
sebe dobře navazují. Oceňuji velké množství recentních literárních zdrojů a velmi pěkné 
zpracování aktuálního a komplexního tématu epigenetické regulace. Ani této práci se však 
nevyhnuly některé formální nedostatky (např. obrázky nejsou uvedeny v textu a jejich 
popisky zasahují do vlastního obrázku; nekonzistentní používání konzervativního pravopisu - 
methylace x chromozom - a psaní některých termínů - ubikvitin x ubiquitin, inzulin x inzulín; 
názvy enzymů psané zvlášť - superoxid dismutasa atd.). Mám i nějaké faktické připomínky:  

- CRP není cytokin (str. 24), jedná se o reaktant akutní fáze a naopak TNF-alfa, IL-6 a IL-34 
(str. 22) nejsou proteiny akutní fáze ale cytokiny  

- str. 20 - u hydroxylového radikálu chybí značka radikálu; cytochrom-c-oxidasa je spíš 
zdrojem ROS než antioxidačním enzymem; koncové produkty pokročilé glykace a ne 
pokročilé glykosylační koncové produkty 

- FFA (str. 20) a NEFA (str. 24) je to samé a není tedy třeba zavádět dvě zkratky 

- pesticid TBT (str. 33) se v češtině jmenuje tributylcínchlorid 

- formát citací v seznamu literatury je nešťastný - ve většině případů se jedná o citace článků 
z časopisů a ty se necitují jako online citace. U některých citací chybí název článku (cit. 3, 
23, 56), název časopisu (cit. 43), čísla stránek/článku (např. cit. 2, 5, 8, 23, 43) nebo jsou 
některé údaje chybně uvedené (cit. 37, 45, 50)  

Dotazy a připomínky:  

1) Co jsou to sirtuiny a jaký je rozdíl mezi těmito enzymy a klasickými HDAC? 
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2) Během inaktivace X chromosomu je ve všech buňkách embrya umlčen jeden chromosom 
X. Jedná se ve všech buňkách těla o stejný chromosom (např. maternální) a co se stane s 
inaktivovaným chromosomem? 

3) Mohou k oxidačnímu stresu přispívat i reaktivní formy jiných prvků než kyslíku? Pokud 
ano, uveďte příklad(y). 

4) Jaký je vztah mezi AMP-aktivovanou proteinkinasou a transkripčními faktory PPAR? 

hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 19. května 2022 podpis oponenta/ky 

 


