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Název práce: 

     Změny v embryonálním programování vlivem diabetus mellitus. 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem bakalářské práce bylo shrnout poznatky týkající se změn v embryonálním 
programování vlivem diabetes mellitus. 

Struktura (členění) práce: 

Bakalářská práce je členěna standardně. Součástí práce je český a anglický 
abstrakt a seznam zkratek. Po krátkém úvodu následuje sedm kapitol, které čtenáře 
seznamují s onemocněním diabetes a jeho vlivu na vývoj člověka. Práce je 
uzavřena krátkým závěrem a přehledem citované literatury.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V předkládané práci jsou z hlediska formální stránky použité literární zdroje citovány 
správně. 

Literární zdroje jsou vzhledem k studovanému tématu zřejmě relevantní, nicméně se 
většinou jedná o starší publikace. Citováno je přesně 140 článků či sdělení. Toto 
číslo mi připadá na bakalářskou práci až abnormní. Při bližším zkoumání jsem u 
některých citací zjistila, že autor opisuje či dalo by se říci, zvolna parafrázuje větu 
z abstraktu publikace. Leckdy jsou tvrzení se stejným informačním obsahem 
opatřeny různou citací. Nebo naopak dvě věty, které jsou součástí jednoho 
odstavce, jsou opatřeny tou samou citací (str. 20 - Radaelli et al., 2003). 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Bakalářská práce neobsahuje vlastními výsledky autora. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň bakalářské práce hodnotím jako horší. Text je sice logicky 
uspořádaný, ale na některých místech autor používá pouze jednoduché věty, což 
vede ke značné strohosti textu. Text je mnohdy nepřesný. Např. hned v úvodu, kde 
jsou dle mého názoru předkládána fakta týkající se člověka, autor najednou píše: 
„Ovšem výskyt vrozených vad u potomků z diabetických těhotenství není 
rovnoměrný ani u inbredních jedinců, což svědčí o spoluúčasti další faktorů (Kappen 
and Salbaum, 2014).“ Po přečtení první poloviny textu jsem měla pocit neustálého 
opakování toho samého.  
 
Jazyková úroveň je spíše podprůměrná. Objevují se překlepy (hned v českém názvu 
práce je chyba ve slově diabetes), dále pak chyby ve skloňování, občas chybí 
písmena ve slovech. Český abstrakt neodpovídá anglickému; číslování kapitol v 
obsahu neodpovídá číslování kapitol ve vlastním textu (autor začíná číslovat kapitoly 



 Strana 2 

od č. 2); seznam zkratek nemá abecední pořadí; zkratka ROS není v textu 
nevysvětlena a není uvedena v seznamu zkratek; zkratka DM2 použitá na str. 9 je 
vysvětlena až na str. 11. 
 
V práci není použit jediný obrázek či grafika. Dle mého názoru by například na str. 
14 (kapitola „Mechanismy působení diabetu v buňce“) bylo vhodné použít schéma 
pro lepší názornost. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Přes uvedené výtky autor splnil cíle kladené na bakalářskou práci na PřF UK 
v Praze a předkládanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jaký je rozdíl mezi onemocněním DM1 a LADA ? 
 
V kapitole „Úvod“ na str. 9 píšete: „Významnou roli ve vývoji jedince hraje fetální 
programování. V tomto období vývoje je zárodek extrémně citlivý k vlivům 
prostředí, je tzv. plastický.“ Na str. 15 pak píšete: „Fetální vývoj je komplexní 
proces zahrnující řadu dějů. Samotný proces programování zahrnuje kritické 
období pro embryo. Embryo je plastické a vysoce citlivé k vnějším vlivům 
prostředí (Lucas, 1991).“ O jakém období vývoje člověka se jedná ?  
 
Na str. 15 píšete: „Další studie ukazují vliv diabetu otce na potomka.“  
O jaký vliv se jedná ? 
 
Na str. 18 píšete: „Vlivem diabetu může také docházet ke snížení proliferace 
buněk v zárodku, což vede k nízké porodní váze (Hales et al., 1991). 
Můžete to upřesnit. 
 
Na str. 22 píšete, že myší modely diabetu mohou být vytvářeny např. technologií 
knockout. Nepíšete ale, jaké geny se pro tento způsob vybírají. O které geny se tedy 
jedná ? 
 
Na str. 24 píšete, že mutace genu Pax3  je u člověka spojená s Waardenburgovým 
syndromem. Jaké jsou projevy tohoto syndromu ? 
 
V jakém stádiu embrya dochází k reprogramování metylačních vzorců ? 
 
Na str. 26 píšete, že narušený imprinting genu IGF2 je častým jevem u nádorů. 
Jakých nádorů se to týká ? 
 
Na str. 28 píšete, že jeden z možných mechanismů, který vede k hypertrofii 
kardiomyocytů může být exprese miRNA-133a. Můžete to nějak upřesnit ?  

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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