
 1 

Posudek na bakalářskou práci „Dědičná složka cukrovky II. typu“ 

 

Autor: Kristýna Svobodová 

Vedoucí práce: Mgr. Edvard Ehler, Ph.D. 

Oponent: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D 

 

 

Tato předložená bakalářská práce se zabývá dědičností diabetu, především se zaměřením 

na typ DM II. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Na bakalářskou práci je předložené dílko poměrně dlouhé a obsáhlé. Jedná se o rešeršní 

práci, jenž se, trochu navzdory svému názvu, nezabývá pouze dědičností DM, ale má 

strukturu skoro klasickou…tedy: historický přehled, hormony pankreatu, klasifikace DM, 

patogeneze, a konečně dvě hlavní poslední kapitoly – dědičnost DM a kapitola o 

celogenomových studiích (GWAS). Práce obsahuje i krátkou diskuzi a závěr. Co se týká 

odbornosti jednotlivých pasáží, tak ta se zlepšuje spolu s postupujícími kapitolami. Pokud 

autorka na začátku třetí kapitoly trochu bojuje s přesnou definicí glukózy a postupu jejího 

zpracování v těle, tak na konci velmi pěkně a docela přesně popisuje ne zrovna jednoduchý 

princip asociačních celogenomových studií. Věřím, že po obsahové stránce by práci prospělo 

užší zaměření, tak jak by napovídal i název. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální stránka práce je v pořádku. Obsahuje všechny povinné části a přílohy. Drobnou 

výtku mám ke dvěma bodům. První z nich jsou zkratky a druhým bodem jsem citace.  

Zkratky se musí při prvním použití a objevení v textu vysvětlit, což autorka nedělá. Dále 

by bylo lepší rozepsat (do textu, do seznamu zkratek, nebo do poznámky pod čarou) některé 

zkratky metod, genů a genetických lokusů, o kterých autorka hovoří (HNF, IPF, oGTT…). 

Citace – obecná to slabina bakalářských prací. V tomto případě autorka cituje v textu i 

s křestním jménem autorů, což jsem snad nikdy v odborné literatuře neviděl. A necituje tak 

uniformně pokaždé. Takže lepší by bylo sjednotit citace a používat pouze příjmení. 

V přehledu použitých zdrojů nemá cenu vyčleňovat ty tři položky do „internetových zdrojů“. 

Jedná se o normální časopisecké články. Celkově je však nutné říci, že těch citovaných zdrojů 

by to chtělo použít a prostudovat více – zejména původních zahraničních článků. Ty se tady 

objevují pouze dva, a to je na rešeršní práci o dědičnosti DM málo. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Kristýna Svobodová pracovala na své bakalářské práci velmi samostatně. Po zadání a 

rozvržení práce však další konzultace přišly už dost pozdě, téměř před odevzdáním práce. 

Takže i když některá má doporučení ještě stihla zapracovat, na 100% dopilování práce už 

nebylo dost času.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
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1) Jaká další složka potravy, kromě glukózy a jiných sacharidů, může stimulovat produkci 

inzulínu? 

2) Jak je to s GWAS na DM II. lokusy u afrických populací? Existují vůbec? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 

 

 

 

Datum: 29. 8. 2013                                                            Edvard Ehler, v. r. 


