
U N I V E R Z I T A   K A R L O V A   V  P R A Z E 
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 

 
POSUDEK OPONENTKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Předložila studentka: Kristýna Svobodová 
 
Název: Dědičná složka cukrovky II. typu 
 
Oponentka: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 

 

1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce, kterým bylo shromáždit a utřídit dostupné informace o diabetes mellitus, je stanoven 
v úvodu. V podstatě byl splněn. Dlužno podotknout, že vlastnímu názvu práce „Dědičná složka 
cukrovky II. typu“ odpovídají pouze některé kapitoly a celkové zaměření práce je nakonec mnohem 
širší. Je zde tedy jistá nekompatibilita mezi názvem práce a stanovenými cíli.  
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Celá práce je rešeršního charakteru. První část textu je věnována historii zkoumání diabetu. Tato 
kapitola je velmi stručná a nevyvážená, mnohé informace jsou zde vynechané. Textová část končí 
výzkumy v roce 1963, připojená shrnující tabulka pak v roce 1990 a k dalšímu dvacetiletému období 
se autorka vůbec nevyjadřuje (píšeme rok 2013).  
 
Následující kapitoly popisující hormony pankreatu, klasifikaci a diagnostiku diabetu, patogenezi, 
dědičnost a mezinárodní studie o diabetu jsou pojaty mnohem lépe. Na str. 29 jsou uvedeny příklady 
hodnot náhodných glykémií, tento výčet není ale úplný, a proto bych prosila u obhajoby doplnit 
informace o všechny typy vyšetřovaných materiálů, jejich referenční hodnoty a diagnostické závěry, 
pokud hodnoty z referenčního intervalu vystoupí (tedy prosím o notoricky známá diagnostická kritéria 
WHO – viz např. Racek et al. Klinická biochemie). Stejná výtka se týká strany 30, kde je popsán 
oGTT, ale není uvedeno, jak se vyhodnocuje. Oceňuji ale, že autorka uvádí i moderní studie a čerpá 
informace z anglických zdrojů. S ohledem na zadání by celá práce měla vlastně začínat stranou 42 a 
autorka by mohla popsat např. těch více než 40 objevených genů, které zvyšují riziko DM II. typu u 
evropské populace.  
 
Kapitola Diskuse není diskusí v obvyklém smyslu, kdy by autorka měla uvádět výsledky výzkumů 
z různých zdrojů a porovnávat je mezi sebou, ale pouze popisem toho, co autorka udělala a jak se jí to 
podařilo. Ve stejném duchu je napsána i kapitola Závěr, kde bych očekávala shrnutí získaných 
informací.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 56 stran textu. Má předepsané formální členění, obsahuje anglický abstrakt. Jazykový 
projev autorky je místy nevyrovnaný, kostrbatě se vyjadřuje zejména v kapitolách 1,2 a 3, od kapitoly 4 
je projev znatelně lepší. Práci by určitě prospělo použití slovníčku odborných pojmů a seznamu 
zkratek. Výběr citované literatury je v pořádku. Lépe by šlo určitě uvádět citace u obrázků i citace 
literatury v textu.  
 
 
 



4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Předložená práce má standardní úroveň, odborně odpovídá bakalářské práci studovaného oboru 
zaměřeného na vzdělávání. Celkové zaměření a rozsah popisovaných témat je pojat trochu 
nekonzistentně. Autorce bych doporučovala zaměřit se pouze na jeden typ diabetu a nemíchat 
všechny typy dohromady. Toto měla ostatně původně v úmyslu. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

 Na str. 13 píšete, že glukózu nelze chutí přirovnat ke klasickému cukru, který se používá 
v domácnosti. Jaký je tedy rozdíl v chuti u obou cukrů a jaký cukr se používá v domácnosti? 

 V souvislosti s textem na str. 14 se ptám, z jaké makromolekuly se uvolňuje glukóza v trávicím 
traktu a ve kterých jeho částech? 

 Na straně 33 vysvětlujete dostatečně příčiny IR. Co ale způsobuje poruchu sekrece inzulinu u 
DM II. typu, případně v čem tato porucha spočívá? 

 Existuje nějaké vysvětlení, proč se výsledky studie GWAS liší u jednotlivých etnik a populací? 
 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji mezi stupni výborně až velmi dobře. 
 
 
 
V Praze, dne 13.7.2013                                           RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
              
 


