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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: prof. MUDr. Martin Haluzík, 
DrSc. 
 

 školitelský posudek 
X  oponentský posudek 

Datum: 3.6.2012 
 

Autor: Květoslava Křížková 
 
Název práce: Příprava a charakterizace GlnB22-insulinu, mutantu přirozeně se vyskytujícího 
u diabetických pacientů.   
 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
X   Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce byla syntéza a charakterizace inzulínového analogu QB22-inzulinu, jmenovitě 
příprava QB22-inzulinu chemickou syntézou, zjištění jeho vazebné afinity k inzulínovému 
receptoru in vitro a zjištění jeho biologické aktivity in vivo    
 
Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je standardní po části Úvod rozdělené do kapitol následuje část Cíl práce, 
poté podrobný popis metodiky a Výsledky, Diskuse a Souhrn. 
Členění je přehledné a odpovídá požadavkům a zvyklostem. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Zdroje jsou vesměs dostatečné. Jedinou výhradu bych měl k citování Wikipedie. Domnívám 
se, že vědecké práci by měla být dávána přednost zdrojům ve standardních časopisech. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce obsahuje zajímavé a dobře zpracované vlastní výsledky, které jsou adekvátně 
prezentovány i diskutovány. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je až na drobné výjimky velmi dobrá. Některé pojmy např. ketotický 
diabetes (str. 21) se v českém názvosloví nepoužívají, avšak toto lze jist autorce vzhledem 
k tomu, že není formálně vzdělána v klinické diabetologii, jistě odpustit. 
Za poněkud větší formální prohřešek považuji umístění čísla citací nikoliv před tečku na 
závěr věty, ale po tečce, tedy vpodstatě na začátek věty další.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny.  
Níže uvedené připomínky jsou však spíše drobné a nesnižují nikterak celkovou vysokou 
kvalitu zejména vlastní experimentální části práce.  
Celkově práci hodnotím jako velmi kvalitní. Autorka zde nepochybně prokázala velmi dobré 
předpoklady k hlubší originální vědecké práci i ke psaní vlastních originálních publikací.     
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Drobnou výhradu bych měl k úvodní části a vůbec k obecným částem o diabetu. Optimální 
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by bylo použít tabulku o rozdělení typů DM i s jejich percentuálním zastoupením v populaci. 
DM typu MODY je sice jistě zajímavý z vědeckého a klinického hlediska, výskytem je však 
relativně vzácný. Rovněž charakterizace DM 2. typu – zvýšení hladin inzulínu, je správná 
pouze v iniciálních fázích, zatímco s delším trváním se postupně objevuje inzulínový deficit. 
 
Otázka: 
Domnívá se autorka, že v případě přirozeně vzniklého mutovaného inzulínu jej lze označovat 
jako analog? V klinické diabetologii se pod pojmem analoga obvykle rozumí uměle 
vytvořené, přirozeně se nevyskytující inzulíny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 
X 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 
http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

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

 


