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Název práce: 

     Vývoj a funkce β-buněk. 

 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 vývoje β-buněk a 
patologických stavů, které jsou spojeny s jejich dysfunkcí. 

Struktura (členění) práce: 

Bakalářská práce je členěna standardně. Součástí práce je český a anglický 
abstrakt a seznam zkratek. Po krátkém úvodu následuje šest kapitol, které čtenáře 
seznamují se slinivkou břišní, funkčními buňkami a vývojem tohoto orgánu včetně 
regulace exprese transkripčních faktorů v průběhu vývoje. Poslední kapitola je pak 
věnována několika patologickým stavům, které jsou spojeny s dysfunkcí β-buněk 
pankreatu. Práce je uzavřena 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? 
 
Literární zdroje jsou vzhledem k řešené problematice relevantní. Autorka cituje 78 
publikací, z nichž bylo 39 publikováno před r. 2000. Na některých místech textu jsou 
citace za jednotlivými větami (str. 4), někde naopak chybí (str. 17, 1. odstavec).  

Vybraný formát citací jak v textu, tak v seznamu použité literatury je dle mého 
názoru překombinovaný (při citaci v textu např. uvádění dvou prvních autorů 
z víceautorské publikace). Nicméně formát je jednotný a sekundární zdroje jsou 
řádně označeny. 

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

Bakalářská práce neobsahuje vlastními výsledky autorky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň bakalářské práce je dobrá. Část textu je psána ve formě strohých 
sdělení, což není příliš čtivé (zejména kap. 3). Některé věty také působí stylisticky 
neobratně a čtenář musí přemýšlet, co přesně autorka chtěla vyjádřit.  
Kapitola „2.2. Modelový organismus“ by se dle mého názoru mohla vynechat a text 
přesunout do kapitoly „2. Pankreas“ či do kapitoly „4.1. Vývoj pankreatu u myší“. 
V textu není jednotné psaní s/z, např. v termínu mesenchym (str. 11) a mezenchym 
(seznam zkratek, str. 6). 
Měla bych i připomínku k označování genů. Pokud je použit jeden symbol genu, měl 
by být v celém textu stejný a ne použít v další kapitole jiný alias (Neurogenin 3 – 
ngn3 v Obr. 4 vs. NEUROG3 na str. 10) anebo je všechny uvést např. v poznámce 
pod čarou.   
Gramatická úroveň jazyka je dobrá, chyb či překlepů je minimum. Text je vhodně 
doplněn 1 obrázkem a 6 schématy. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka splnila cíle kladené na bakalářskou práci. Práce je srozumitelná a přes 
drobné formální nedostatky ji doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Na str. 5 píšete: „Pankreatický polypeptid je zodpovědný za pokles chuti k jídlu a 
omezení příjmu potravy.“ Vzhledem k tomu, že u obézních pacientů byla 
detekována nižší hladina tohoto polypeptidu, využívá se při léčbě obezity? 

2. Na str. 6 uvádíte: „Z primitivní střevní trubice se vyvíjí několik orgánů, mezi které 
patří i pankreas.“ O jaké další orgány se jedná? 

3. Na str. 6 tvrdíte, že pro správné zformování a funkci Langerhansových ostrůvků je 
důležitá snížená exprese hepatocytového nukleárního faktoru 6 (HNF6), stejně 
tak i pro správné fungování β-buněk. Co se stane, pokud dojde ke zvýšení 
exprese HNF6? 

4. Na str. 14 vysvětlujete úlohu NEUROD1 při vývoji pankreatu na dvou studiích, kdy 
byly použity mutantní kmeny myší s delecí Neurod1. V prvním případě mutanti 
umíraly v rozmezí třech až pěti dnů po narození v důsledku hyperglykémie. 
V druhém případě došlo u 40 % jedinců ke kompenzaci delece. Uvádíte, že šlo o 
stejnou mutaci, ale na jiném genetickém pozadí. Co tedy působilo proti 
kompenzaci v případě prvních mutantů? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


