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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…) 

Časový systém savců je hierarchicky uspořádán tak, že centrální hodiny v mozku seřizují 
hodiny v ostatních buňkách těla. Cílem práce je shrnout poznatky o struktuře a funkci 
centrálních hodin uložených v suprachiasmatických jádrech hypothalamu. Specifickým cílem 
práce je souhrn faktorů, které determinují jejich centrální úlohu v cirkadiánním systému.  
 
Struktura (členění) práce: 
V úvodní kapitole se autorka zaměřila na popis struktury cirkadiánního systému v těle savců. 
Další kapitola je věnována souhrnu poznatků o struktuře a funkci centrálních hodin 
v suprachiasmatických jádrech. Následně jsou v samostatných kapitolách popsány principy 
vzniku a řízení cirkadiánního signálu na úrovni individuálních buněk, subpopulací buněk a 
na úrovni celé sítě neuronů v centrálních hodinách. Dále se autorka zabývala kompenzačními 
mechanismy, které jsou selektivně vlastností centrálních hodin a umožňují jejich funkci 
v případě genetických defektů. Následně autorka shrnula základní mechanismy, jakými jsou 
centrální hodiny synchronizovány s vnějším prostředím. Všechny tyto vlastnosti určují 
dominantní postavení suprachiasmatických jader jako centrálních biologických hodin savců.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou relevantní a autorka při psaní práce čerpala převážně z primárních 
publikací. 
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
----- 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je po formální stránce na dobré úrovni. Práce má 39 stran, z toho 26 stran textu a 13 
stran použitých citací. Text je pro přehlednost doplněn 8 obrázky, které usnadňují jeho 
pochopení. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Téma práce je vzhledem k obrovskému množství literárních údajů poměrně obsáhlé a proto 
se autorka mohla zaměřit pouze na některé aspekty týkající se dané problematiky. Toto téma 
nebylo dosud předmětem žádného přehledného článku a přináší nový pohled na funkci 
centrálních biologických hodin. Autorka zvládla přehledně shrnout informace z přibližně 80 
literárních zdrojů, které zahrnovaly i nejnovější poznatky v daném oboru. Vytýčené cíle 
bakalářské práce Dominika Pačesová splnila. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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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 živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 


