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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem posuzované práce je shrnout dosavadní poznatky o funkci a vlastnostech hodinových 

genů v cirkadiánním pacemakeru savců. 

 

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce má celkem 35 stran a je členěna do 7 kapitol. Práce dále obsahuje seznam použité 

literatury, seznam zkratek, abstrakt v anglickém jazyce a seznam klíčových slov. 

 

 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Práce obsahuje 84 citací. V seznamu použité literatury nejsou uvedeny 3 citace a naopak 5 

citací je zde uvedeno navíc. Autorka cituje převážně přehledné články, bylo by vhodné 

uvádět původní citace. 

 

 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Předkládaná práce neobsahuje vlastní výsledky. 

 

 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Autorka se nevyvarovala použití chybného slovosledu, opakování stejných slov ve větě, chyb 

v koncovkách (např. „ myši s Per2
ldc

 mutací byli arytmičtí“ na str. 20), nepřesného vysvětlení 

zkratek (např. „CREB je cAMP vazebný protein“ v seznamu zkratek na str. 7) a 

vynechaných předložek. 

V celé práci autorka nesjednotila psaní názvu genů kurzívou a také nedodržela konvenci pro 

odlišení názvu genu a jeho proteinového produktu (např. „Period geny a PER1, 2, 3 geny“ 

v obsahu na str. 6). 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

V úvodu práce chybí objasnění základních termínů, vlastností a fyziologické relevance 

cirkadiánního systému, které autorka v dalších kapitolách diskutuje. Naopak, kapitoly 

týkající se charakterizace jednotlivých hodinových genů jsou velmi detailní. Práce tak působí 

neuceleným dojmem ve smyslu přechodu od obecných poznatků k detailním.  

 

Přes výše zmíněné výhrady, které plynou patrně z nezkušenosti autorky, doporučuji přijetí 

bakalářské práce k obhajobě. 
 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

V práci se objevuje několik chybných nebo nepřesných informací:  

Str. 10: „…studiem hodinových genů se zabývali vědci již v 18. a 19. století…“ (hodinové 

geny byly objeveny až v 2. polovině 20. století).  

Str. 14: „…PER/CRY proteiny se přemisťují zpět do jádra, kde se váží k CLOCK a BMAL1 

přes E-box oblast…“ (jedná se o tzv. protein-protein interakci obou heterodimerů) 

Str. 19: „…poblíž lidského hPer2 genu leží FASPS gen…“ (FASPS z angl. Familial 

Advanced Sleep Phase Syndrome je dědičný syndrom fázového předběhnutí spánku, který je 

způsoben mutací fosforylační oblasti hPer2 genu).  

Exprese hodinových genů je druhově a tkáňově specifická, při popisu exprese jednotlivých 

hodinových genů opakovaně chybí údaje o jaký živočišný druh a jakou tkáň se jedná. 

 

 

 

V práci byly několikrát zmíněny tzv. hodinami kontrolované geny. Jaká je jejich role 

v cirkadiánním systému? 

 

Na str. 12 je zmíněna synchronizace SCN světelnými podněty pomocí 

retinohypotalamického traktu?  Můžete jmenovat a stručně charakterizovat další 2 cesty, 

kterými jsou SCN synchronizována?    

 

 

 

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 

interní pravidla na http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: hock@natur.cuni.cz (pro účely 

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 

Dr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

