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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 práce bylo přehledné shrnutí aktuálních poznatků o vlivu vybraných látek rostlinného 

původu na energetický metabolismus a o jejich preventivních a terapeutických účincích na 

obezitu a další složky metabolického syndromu. Práce si také kladla za cíl popsat využití 

těchto látek ve farmaceutickém průmyslu a potravinářství a určit jejich efektivní dávky. 
 

Struktura (členění) práce: 

Práce má celkem 37 stran, z toho 29 stran samotného textu. Práce je členěna na Úvod, 6 

kapitol a Závěr. Kapitoly o účinku vybraných látek jsou zakončeny přehledným shrnutím 

poznatků. 

Struktura členění mohla být dle mého názoru přehlednější a některé kapitoly nejsou zařazeny 

logicky.  Např. po kapitole 2.1 Přehled základních živin následuje kapitola 2.2. Další procesy 

a patologie týkající se mitochondrií – text zde působí, jakoby jedna kapitola chyběla - 

autorka se u manipulace termogeneze odkazuje na předchozí kapitolu (2.1). 

Kapitola 2.2.5 Inzulínová rezistence by měla předcházet kapitole 2.2.4 Diabetes mellitus, kde 

T2DM vysvětluje jako stav inzulinové rezistence. 

V kapitolách 4 a 5 je špatné číslování podkapitol. 
 

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

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

Seznam literatury obsahuje 97 literárních zdrojů. Převážně se jedná o aktuální primární 

citace, bohužel se v textu objevují i citace sekundární, které nejsou patřičně uvedeny.  

Literární zdroje nejsou v Seznamu použité literatury správně uvedeny – nejsou vypsáni 

všichni autoři, ale většinou jen dva a zkratka et al.  

U některých článků chybí v Seznamu použité literatury název a jsou tedy obtížně 

dohledatelné (Huang et al. 1999; Langcake, Pryce 1976; Soleas et al. 1997 a Samocha-Bonet 

2012 – název není úplný).  

Nebo je špatně uveden rok či jméno autora (např: Surinder et al. 2013 - správně Sharma et al. 

2013; str. 24 - Derry et al. – chybí rok; str. 12 – Klaus et al. 2005 – správně 2011) 

V několika případech citovaný článek v Seznamu použité literatury chybí!  
(str.12 - Westerterp-Plantega 2007; str.15 - Jeande et al. 1995; str. 18. - Hambrock et al. 

2007;  str. 21. a 23. - Vyskočil 2013; str. 23 – Lee et al. 2010; str. 25 – Visioli et al. 2002; 

atd...  A na str. 24 – Qutenza 2013 (Qutenza je registrovaná obchodní značka nikoliv autor) 

V šesti případech autorka citovala zdroje typu skripta, interní studijní pomůcku VŠCHT, 

diplomové a disertační práce a knihu pro širokou veřejnost – ve většině případů sloužily k 

uvedení obecných a učebnicových poznatků, takže proti nim nemám zásadní připomínky. 

Snad jen kapitola 2.2.2 Oxidační stres by si vzhledem k zaměření práce zasloužila 

konkrétnější pojetí a tedy podpoření tvrzení vhodnou literaturou. 



 Strana 2 

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): 

Práce by působila lépe, kdyby byla zarovnána do bloku a formátování textu (odstavců) bylo 

jednotné. Vyskytují se zde zbytečné chyby ať už v interpunkci nebo již zmíněném uvádění 

literárních zdrojů. Některé zkratky nejsou v textu vysvětleny, nebo nejsou vysvětleny při 

jejich prvním použití. Latinské názvy by měly být psány kurzívou.  

Text je místy nesouvislý nebo se informace objevuje v jiné kapitole. Např. v kapitole 2.2.2 

Oxidační stres nejsou uvedeny ROS, ale autorka o nich později píše, nebo v kapitole 2.4 

Hormonální aktivita tukové tkáně chybí zmínka o adiponektinu či interleukinech, ale 

popisuje je později v kapitole 5.3.2 Kapsaicin, obezita a výzkum. 

Pod kapitolou 3.2 Účinky kofeinu je kapitola 3.2.1 Prokázané účinky zeleného čaje, která 

popisuje převážně účinky katechinů, nikoli kofeinu. 

Některé věty zní po překladu z angličtiny kostrbatě, např. str. 17  „Studie prokázaly, že orální 

sondou resveratrolu (0,5-10 mg / kg tělesné hmotnosti), se výrazně snížila hladina glukózy v krvi 

se přes noc hladovějících krys 90 min po podání.“ 

Text je doplněn 14 obrázky, které znázorňují strukturu popisovaných látek či schémata 

k dané problematice, dva obrázky ukazují výsledky působení kapsaicinu a oleuropeinu. 

Obr. 14 mohl být vytištěn barevně, není čitelný. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Oceňuji, že si autorka nevybrala příliš široké téma. Téma práce bylo jasně vymezené, autorce 

se v zásadě podařilo shrnout současné poznatky o účincích 4 populárních přírodních látek 

(kofein, kapsaicin, resveratrol a oleuropein). Jsou zde ale již zmíněné nedostatky na formální 

úrovni a některé nepřesné či chybné interpretace citované literatury. 

Práce obsahuje poměrně velké množství chyb či nepřesností, které by měly být před 

uložením do knihovny opraveny. 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

- v textu se vyskytuje několik nevhodně zvolených formulací, např. str. 19 – „resveratrol je 

mimetikem kalorické restrikce“ nebo str. 28 – „oleuropein inhibuje hyperglykémii a 

aterogenezi“ 

- autorka uvádí nepřesnosti – např.: str. 10 - v práci Westerterp et al. (2005) autorka uvádí 

vyšší váhový úbytek při obvyklém příjmu kofeinu (6,7 kg) oproti pití zeleného čaje (5,1 kg). 

Tyto údaje patří k úbytku hmotnosti po kalorické restrikci u obézních jedinců - skupina 

s vyšším vs. nižším příjmem kofeinu, není to účinek zeleného čaje. 

- některá tvrzení by si zasloužila podpořit odbornou literaturou. Např.  str. 10 – „Následuje 

mnoho podobných studií, většina z nich prokazuje účinnost zeleného čaje a tím ho nominuje na 

slibný prostředek regulace hmotnosti,...“; nebo str. 22 - “Existují ovšem studie, které v ostrém 

kontrastu prokazují, že žádný efekt oxidace lipidů, nebo zvýšení výdeje energie nebyl prokázán.“ 

(podání kapsaicinu) 

- kapitola 5.4 Mechanismus účinku (kapsaicinu) je doslova opsaný článek prof.Vyskočila ve 

Vesmíru, který navíc není uveden v Seznamu použité literatury 

- autorka zbytečně podrobně popisuje učebnicová fakta – např. celá strana věnovaná tomu, co 

jsou bílkoviny, sacharidy a lipidy, či dlouhý popis révy vinné atd., naopak v kapitole 2.2.2 

Oxidační stres by mohla být konkrétnější a chybí zde zmínka o ROS, jejichž tvorbu některé 

popisované látky ovlivňují.  
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- v kapitole 3.2.1 autorka popisuje studie podávající katechin či extrakty ze zeleného čaje 

s různým množstvím katechinů.  

1) Jaký je průměrný obsah katechinů v čaji? Odpovídá množství v těchto studiích reálnému 

příjmu z čaje nebo jsou to dávky vysoké?  

2) Jaká je účinnost černého čaje? Katechiny se fermentací rozkládají? 

 

- v kapitolách 4.2.2 a 4.3.1 postrádám informace o účinku jednotlivých látek:  

3) Jak kofein ovlivňuje hladiny hormonů tukové tkáně?  

4) Jak resveratrol ovlivňuje hladiny hormonů tukové tkáně a expresi UCP-1?  

 

- v kapitole 5.4. Mechanismus účinku (kapsaicinu) není uveden mechanismus působení na 

energetický metabolismus a tedy moje další otázka: 

5) Je znám mechanismus působení kapsaicinu na energetický metabolismus? 

 

 

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

