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 X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem předložené práce je shrnutí současných poznatků o tvorbě VLDL částic v játrech a 
jejich sekreci  do krevního oběhu, dále pak vztah mezi poruchami sekrece a tvorby VLDL a 
patofyziologií některých chorob.  
 
Struktura (členění) práce: 
Práce splňuje standardní požadavky na formální stránku review (rešerše). Obsahuje  

• abstrakt;  
• vlastní obsahovou část zahrnující  

a. popis strukturních komponent VLDL částic;  
b. popis mechanismu vzniku VLDL částic; 
c. vztah mezi poruchami tvorby VLDL a patogenezí některých chorob; 

• závěr.  
 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
ANO 
 
 
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 formálně velmi dobře zpracována a je na výborné jazykové úrovni. Zařazené 
obrázky jsou dobře popsány. V práci je použito velké množství zkratek, které jsou správně a 
v souladu s běžnými požadavky vysvětleny.  Všimla jsem si několika drobných prohřešků: 

• ojedinělé anglismy, které se autorce občas vloudily (např. „adultní“ jedinec str. 13); 
• je správnější používat termín „triacylglycerol“ namísto „triglycerid“; 
• u obr. 6 není uveden úplný popis obrázku dle originálu. Poslední věta je v originále: 

„The triglycerides within the droplets undergo lipolysis and are re-esterified (14) 
before they lipidate the triglyceride-poor VLDL to form triglyceride-rich VLDL.” Její 
zkrácení na ”TG tukových kapének mohou být rovněž hydrolyzovány” je silně 
zavádějící. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce plně splňuje požadavky kladené na úroveň bakalářské práce. Autorka prokázala 
schopnost pracovat s literaturou, analyzovat získané poznatky a zformulovat jasný a 
přehledný text. Nemám co vytknout v částech, kde se jedná o popis složek studovaného 
systému. Doporučila bych autorce zaměřit se v dalším studiu na pochopení vzájemných 
metabolických vazeb mezi jednotlivými ději, které jí v budoucnu pomohou při pochopení a 
interpretaci jejích vlastních výsledků.  
Předložená práce představuje velmi solidní základ, po doplnění zejména metabolické části by 
se autorka mohla pokusit nabídnout text k publikaci v některém českém biologickém 
časopise. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Moje připomínky spíše překračují rámec požadavků na běžné bakalářské práce a jejich cílem 
je poskytnout autorce podněty k dalšímu zamyšlení. 
 

1. Ambice autorky podat komplexní přehled mechanismu vzniku VLDL částic a faktorů, 
které tento děj ovlivňují, je sympatická, nicméně část týkající se tvorby lipidové části 
VLDL částice má podstatné nedostatky. Autorka se opřela v podstatě o jedinou 
publikaci (Olofsson 2009). Z textu je patrné, že s touto částí problematiky se příliš 
nesžila, např., pokud to správně chápu, předpokládá, že lipidová kapénka se do 
luminálního prostoru ER „nějak“ dostane skrz alespoň jednu vrstvu membrány. Tato 
představa je ale poměrně nepravděpodobná. Existuje rozsáhlá literatura, která 
dokazuje, že nezbytnou podmínkou sekrece VLDL je předchozí štěpení molekuly 
TAG uložené v cytosolické lipidové kapénce. Existují důkazy pro účast nejméně 
dvou lipáz, a to triacylglycerolhydrolázy a kyselé lysosomální lipázy. Navrhuji 
podívat se do uvedené literatury a příslušnou část doplnit.  
Ko K BBA 1791:1133; Wei E Cell Metab 11:183;Dolinsky Cell Mol Life Sci 61: 
1633; Skop Phys Res 2012 (e-pub ahead of print) 

 
2. Je velmi zjednodušené vysvětlovat vztah mezi inzulínovou rezistencí a poruchami 

tvorby VLDL pouze jako důsledek hypertriglyceridemie. Existuje např. zajímavá 
oblast prací, ukazujících souvislost mezi poruchami sekrece VLDL, stresem 
endoplasmatického retikula a rozvojem inzulínové rezistence v játrech (Ozcan U. et 
al. Science (2006), 313: 1137-1140; Ota T, et al. JCI 118(1):316-32. Rovněž 
doporučuji prostudovat a alespoň stručně doplnit. 

 
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. 

 


