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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce  

B uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem 

citací 
 

C s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  



5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Diplomová práce Bc. Simony Hájkové si klade za cíl charakterizovat vliv diety s vysokým obsahem 

tuku na experimentálních modelech myší kmene C57BL/6J a A/J a to rozsahem zánětu v 

tukové tkáni, obsahem TAG v játrech a plazmatickými hladinami leptinu a adiponektinu. 

Dalším cílem práce bylo popsat funkční a morfologické změny v tukové tkáni a plazmatické 

hladiny adiponektinu a leptinu a tkáňovou expesi mRNA leptinu u výše zmíněných kmenů 

myší během časného postnatálního vývoje. Výsledky práce zohledňují i mezipohlavní rozdíly. 

V literárním úvodu jsou popsány typy tukové tkáně, vývoj a původ adipocytů, adipokiny a 

metabolizmus lipidů. Cíle, výsledky a závěry práce jsou jasně formulovány. Metody jsou 

popsány výstižně a detailně. Chybí mi jen podrobnější popis a vysvětlení proč byl pro 

experimenty zvolen právě model myši A/J (viz. dotazy).  

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

1. Pro experiment jste použili laboratorní kmeny myší C57BL/6J (B6) a A/J. Uvádíte, že kmen A/J je 

narozdíl od B6 myší rezistentní k rozvoji dietou indukované obezity. Je popsaný mechanismus, proč 

jsou tyto A/J myši rezistentní k rozvoji dietou indukované obezity? Existují další kmeny, které by se 

případně na podobné studie hodily? 

 

2. Na str. 20 uvádíte studii Rosenwald a kol. 2013 zabývající se transdiferenciací (konverzí 

z jednoho typu na druhý) adipocytů. Po jednom týdnu chladové expozice (8°C) došlo k hnědnutí 

v inguinálním tukové depu a po 5 týdnech zpět v pokojové teplotě se vrátily adipocyty do původního 

stavu. Je známo, zda delší chladová adaptace zvýší transdiferenciaci adipocytů a zda se liší v míře 

této změny jednotlivá tuková depa? 

 

3. Máte nějaké vysvětlení pro pozorovanou nižší hmotnost jater u zvířat krmených dietou s vysokým 

obsahem tuku? 
 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO  (nehodící se škrtněte) 
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