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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: Mgr.Petra Klusoňová, Ph.D. 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 24.5.2012 
 

Autor: Petra Kuchaříková 
 
Název práce:  
Molekulární mechanizmy citlivosti k inzulínu v závislosti na obsahu tuku v dietě 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této práce je shrnutí současných poznatků o rozvoji inzulínové rezistence v kosterním 
svalu v důsledku nadměrného příjmu energie a o možnostech léčby tohoto velmi rozšířeného 
patologického stavu. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má formu klasické literární rešerše opatřené úvodem a závěrem doplněné o kompletní 
seznam použité literatury a abstrakta v českém a anglickém jazyce. Rozsahem a členěním 
splňuje všechny požadavky pro bakalářskou práci stanovené vědeckou radou biologické 
sekce PřF UK. 
  
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje, ze kterých bylo čerpáno, dostatečně pokrývají studovanou problematiku a 
zahrnují klíčové přehledné články i aktuální experimentální práce, které jsou zaměřené na 
hlubší studium méně prozkoumaných oblastí v dané problematice. Všechny citované zdroje 
jsou uvedeny v seznamu literatury.  
 
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): 
 
Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni a obsahuje všechny náležitosti. Jednotlivé 
kapitoly jsou doplněny přiměřeným množstvím obrázků a schémat s relevantním obsahem. 
Rešerše je napsána téměř bez překlepů a srozumitelným jazykem s výjimkou některých 
složitějších pasáží, kde se autorka nevyhnula příliš dlouhým a poněkud krkolomným 
souvětím.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cílem této bakalářské práce bylo shrnutí nejnovějších poznatků o molekulárních 
mechanismech rozvoje inzulínové rezistence v kosterním svalu a o možnostech léčby, což 
bylo bez výhrad splněno. Práce velmi podrobně popisuje všechny procesy, které se podílejí 
na inzulínové signalizaci, dále pak různé vlivy, které jí mohou narušovat a přispět tak 
k rozvoji inzulínové rezistence a metabolického syndromu, a současné trendy v léčbě. Obsah 
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práce svědčí o výborné orientaci autorky v dané problematice a její schopnosti vyhledávat 
dostupné informace a pracovat s nimi. Velmi pozitivně hodnotím i to, že autorka se 
nevyhýbá rozboru některých protichůdných výsledků, nabízí vlastní náhled a možné 
vysvětlení.  Celkově práci hodnotím velmi kladně a doporučuji udělení titulu Bc. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
K celé práci mám jedinou připomínku a zároveň výtku, která se týká obsahu a zpracování 
závěru. Tento finální odstavec je jediným slabším článkem celé rešerše. Jakožto text, ve 
kterém by měla být shrnuta a zdůrazněna aktuálnost a důležitost  výzkumu a léčby inzulínové 
rezistence a metabolického syndromu působí nepřesvědčivě a poněkud neukončeně. 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 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. 

 


