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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Shrnutí rozporuplných poznatků týkajících se indukce apoptózy pankreatických β-
buněk účinkem mastných kyselin. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Členění práce odpovídá zvyklostem a nárokům na literární rešerši. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Články jsou citovány správně a v hojném množství. Do rešerše jsou zahrnuty i čerstvé 
informace z letošních článků. 
Bohužel informace z některých citovaných článků nebyly při psaní bakalářské práce 
řádně využity (viz Otázky a připomínky). 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je pouze literární rešerší. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je v podstatě vyhovující, byť anglické popisky v obr. 1 a 2 jsou 
špatně čitelné. Také některé části chemických vzorců mastných kyselin v tab. 2 jsou 
velmi nezřetelné. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Bakalářská práce Ivany Žigové odpovídá nárokům kladeným na tento typ prací, 
přehledně zpracovává tematiku a zároveň upozorňuje na rozpory v dosud 
publikovaných výsledcích z různých laboratoří. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Pokud mají β-buňky omezenou schopnost zpracovat a uskladnit mastné kyseliny, 
nemohou regulovat alespoň přestup mastných kyselin z krve do nitra buňky? Jaké jsou 
mechanizmy a možnosti regulace vstupu lipidických látek do buněk? 
 
Na str. 16 je uvedeno, že při apoptóze β-buněk indukované mastnými kyselinami 
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dochází k výlevu cytochromu c do cytoplasmy. Jakým způsobem k vylití cytochromu 
dochází? 
 
Proč si myslíte, že účast kaspázy-9 nebyla v apoptóze indukované mastnými 
kyselinami dosud detekovaná (viz str. 18)? Např. v práci Wrede et al., J Biol Chem. 
2002, kterou sama v jiných souvislostech citujete, je její role jasně demonstrována 
(obr. 4B). 
 
Drobné připomínky: 
Na str. 8 uvádíte, že se pro výzkum používají myší, potkaní nebo křeččí buněčné linie, 
ale v Tabulce 1, která přehledně shrnuje tyto linie, máte místo potkana uvedenou 
krysu. Z jakého zvířete byly tedy buňky odvozeny? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


