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Název práce: 
Úloha epigenetických mechanismů ve fungování cirkadiánních rytmů. 
Stárnutím vyvolané změny kvality spánku a poruchy metabolismu. 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na hledání souvislostí mezi několika 
fenomény: stárnutím organismu, změnami spánkových vzorců a rozvojem některých 
onemocnění. Společným jmenovatelem se zdají být epigeneticky regulované 
cirkadiánní rytmy. Změny v těchto epigenetických mechanismech řídících denní 
rytmy zřejmě mají za následek mnohé, s velkou pravděpodobností ještě ne 
kompletně zmapované dopady na zdraví a kvalitu života. Studium vzájemných 
vazeb je základním předpokladem pro rozvoj nových léčebných a preventivních 
přístupů. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Text má logické členění do 7 hlavních kapitol včetně úvodu, závěru a seznamu 
literatury. Součástí práce je dále abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová 
slova a seznam zkratek. Text je doplněn jedním obrázkem. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Michael Hudec čerpá ze solidního počtu cca 85 literárních zdrojů, které správným 
způsobem cituje. Prameny jsou převážně recentní a jejich volba poukazuje na 
dobrou autorovu orientaci v poměrně nové a komplexní problematice, které se 
systematicky věnoval již během 2. ročníku bakalářského studia.  
 

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 kvalitní, jazyková a stylistická úroveň textu dobrá. Text 
by oživilo větší množství obrazové dokumentace, ať už převzaté, nebo autorem 
vytvořené (např. přehledné schéma zobrazující vazby diskutovaných epigenetických 
drah apod.), nicméně jejich absence nesnižuje možnost porozumění textu. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor Michael Hudec se systematicky věnoval studiu mechanismů zapojených do 
fungování cirkadiánních rytmů, což mu umožnilo proniknout do komplikovaných 
molekulárních vztahů zúčastněných epigenetických faktorů a s potřebným odstupem 
nahlížet na danou problematiku. Finální zpracování bohužel proběhlo kvůli 
časovému stresu poněkud ve spěchu. Téma propojující několik fenoménů z pohledu 
epigenetických faktorů je poměrně nové, komplikované a široké, a nabízí velký 
prostor pro syntézu dosud známých poznatků, ale i pro vlastní úvahy. Možná však 
nebylo dostatečně vytěženo; jádro práce, stárnutí organismu jakožto příčina či 
důsledek epigenetických změn řídících denní biorytmy a s nimi souvisejících 
patologií by si zasloužilo větší prostor.  
Přes tuto výtku lze předkládanou práci hodnotit jako kvalitní rešerši na zadané téma, 
která je zcela v souladu s požadavky a splňuje nároky na bakalářské práce kladené. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
-  
 

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://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě) nejpozději do 31. 5.  2015  na adresu 
petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a dále 
podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 

 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 
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