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Cirkadiánní systém sítnice 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Autor si stanovil za cíl shrnout dosavadní poznatky o jednom z autonomních 

cirkadiánních oscilátorů savců, který je uložen v retině. V úvodních kapitolách se 

věnuje cirkadiánnímu systému a jeho hierarchii, popisuje strukturu a funkci retiny, na 

což logicky navazuje kapitolou pojednávající o retinálních hodinách v souvislosti 

s nejrůznějšími zrakovými funkcemi a onemocněními. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Text 

bakalářské práce je přehledně a logicky členěn. Předložená bakalářská práce 

v celkovém rozsahu 38 stran je členěna do 6 kapitol a to: úvod s vytyčeným cílem 

práce, literární přehled o daném tématu (3 kapitoly s podkapitolami), závěr a seznam 

použité literatury. Dále práce obsahuje abstrakt (v českém i anglickém jazyce), 

klíčová slova, obsah a seznam zkratek. 

 

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

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

 

Autor čerpal z úctyhodného počtu 114 literárních zdrojů, což svědčí o snaze autora o 

detailní popsání daného tématu. Prameny jsou citovány správně a pokrývají řešené 

téma. 

 

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 velmi dobrá. Práce je napsána jasně a srozumitelně 

s minimem gramatických chyb a překlepů. V textu je zařazeno 9 obrázků a schémat, 

které ho názorně doplňují. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autor podle mého názoru splnil cíl, který si v úvodu stanovil a sepsal obsahově 

kvalitní rešerši pojednávající o současných znalostech o cirkadiánním systému 

v retině savců. Ve své práci vycházel z nadprůměrného počtu literárních zdrojů, což 

svědčí o tom, že při sepisování rešerše prostudoval mnoho dostupných prací 

týkajících se daného tématu. Autor použil pro sepsání této práce velké množství 

primárních článků odkazujících na aktuální zdroje. Předkládaná práce splňuje 

požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

Drobné připomínky: 

1. V seznamu zkratek i dále v textu: AANAT – arylamin N-acetyltransferasa (ne 

akrylamin N-acetyltransferasa). 

2. Vhodné sjednotit psaní některých výrazů (např. sítnice/retina, G-proteiny/G 

proteiny, GABA - kyselina γ-aminomáselná/γ-aminobutyrová). 

3. Po zavedení zkratky v textu tuto zkratku dále používat a neuvádět výraz 

v plném znění (např. AANAT, LD). 

 

Otázky: 

1. Na str. 10 popisujete mutace proteinu PER, které jsou příčinou spánkových 

poruch u člověka, a zmiňujete se o syndromu dědičného předběhnutí 

spánkové fáze. Může být tato spánková porucha způsobena modifikací jiné 

komponenty (např. regulační), než uvádíte? 

2. Jsou v dnešní době známy i jiné melatoninové receptory, než subtypy, které 

zmiňujete na str. 17? Pokud ano, mají nějaký význam ve fyziologii oka? 

3. Retina je autonomním periferním oscilátorem u savců. Může u jiné třídy 

obratlovců plnit roli centrálního oscilátoru? 

 

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

