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Posudek na bakalářskou práci 
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Datum: 2.6.2014 
 

Autor: 
Helena Kratochvílová 
Název práce: 
 
Role tukové tkáně v patofyziologii obezity a mentální anorexie. 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle práce nejsou v textu zcela jasně formulovány a vyplývají spíše z názvu práce. Autorka se 
snažila popsat úlohu tukové tkáně v patofyziologii onemocnění, která představují dva opačné 
extrémy, tj. extrémní nadbytek tukové tkáně při obezitě a extrémní úbytek tukové tkáně při 
mentální anorexii. Autorka dobře vystihla kontrast mezi těmito problémy, nicméně 
formulování konkrétních cílů práce by mohlo pomoci zaostřit pohled na problematiku. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Členění práce do jednotlivých kapitol je přehledné a logické. Text uvnitř kapitol však bohužel 
jasné členění postrádá, což vede k tomu, že se autoka často opakuje, a že konečné 
podkapitoly v některých případech nepřináší téměř žádné další informace. Nejmarkantněji se 
tento problém týká kapitoly 2. Tuková tkáň.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Formální stránku i počet citovaných prací považuji za adekvátní. Doporučila bych využívat 
více recentních prací, zvláště v případě statistik zdravotnických organizací. V některých 
případech chyběly v textu primární citace. Konkrétně se jednalo např. o kapitolu 3. 
s přehledem adipokinů. Autorka zde uvádí poměrně aktuální a zajímavé poznatky o tom, že 
některé cytokiny typické pro buňky imunitního systému jsou vylučovány také přímo tukovými 
buňkami, což primární citaci jistě vyžaduje.  
 
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): 
 
Formální úroveň práce je spíše průměrná. V textu se vyskytují občasné překlepy a nejasné 
nebo příliš složité konstrukce, které ztěžují porozumění. Doporučila bych výrazně omezit 
používání cizích slov, nebo spíše novotvarů vzniklých překladem těchto výrazů z angličtiny 
(inzulín-senzitizující,inzulín-mimetický atp.).  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Zvolené téma je velice aktuální a zajímavé, nicméně problematika tukové tkáně ve vztahu 
hned ke dvěma metabolicky odlišným patalogickým stavům je příliš široká, což dle mého 
názoru práci negativně poznamenalo. Zpracování je spíše povrchní a v některých částech 
značně obecné, což ovšem vyplývá z objemu dat, který se autorka pokusila zpracovat.  
 
Přesto je vidět, že se autorka s tak obtížným tématem vyrovnávala velice poctivě. V práci je 
patrné osobní zaujetí. Kladně také hodnotím fakt, že je práce psána očividně „vlastními 
slovy“ bez doslovně přeložených pasáží.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
V práci autorka uvádí: „Jakékoliv ukládání lipidů mimo tukovou tkáň (tzv. ektopické 
ukládání) vede k rozvoji inzulínové rezistence a následně diabetu mellitu 2. typu.“ Je to 
pravda? Je ektopické ukládání tuku pro organismus skutečně vždy škodlivé?  
 
Autorka pojednává o mnohých pro- i proti-zánětlivých cytokinech a zmiňuje, že tyto cytokiny 
mohou způsobit rozvoj inzulínové rezistence. Jakým mechanismem ovšem dochází 
v hypertrofované tukové tkáni k rozvoji zánětu?  
 
 
 
 
 
 
 
 
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: jitka.zurmanova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 
adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

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

