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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 práce bylo shrnutí současných poznatků týkajících se embryonálního vývoje 
pankreatu a funkce β-buněk. Jsou diskutována vážná onemocnění, diabetes 
mellitus a nádory pankreatu, která jsou spojována s poškozením anebo deregulací 
funkce β-buněk. Autorka výborně zpracovala toto náročné téma.  
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je rozdělena do 8 kapitol a velmi logicky tématicky členěna. Autorka nejprve 
popisuje morfologickou strukturu pankreatu, rozdělení na endokrinní a exokrinní 
část, strukturu Langerhansový ostrůvků, poté embryonální vývoj pankreatu se 
zaměřením na specifické transkripční faktory hrající roli v tomto procesu. V dalších 
částech se detailně věnuje β-buňkám, popisu jejich vývoje a funkce. V závěru 
práce poukazuje na závažná onemocnění způsobená dysfunkcí β-buněk a také na 
nutnost prohloubení našich znalostí, týkajících se embryonálního vývoje pankreatu 
a funkce beta buněk.   

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je použito více než 70 citací. Autorka tedy použila více než dostatečné 
množství literárních zdrojů, které jsou v práci správně citovány.  

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): 
Z hlediska formální úrovně je práce vynikající. Práce obsahuje 7 obrázků, které 
velmi dobře doplňují danou problematiku. Jazyková úroveň je také výborná. 
Autorka používá správnou nomenklaturu pro názvosloví proteinů, mRNA a genů. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka splnila cíle práce v kontextu morfologie a funkce pankreatu, popsala vývoj 
endokrinní části pankreatu a funkci β-buněk. Zároveň ukázala významnost celé 
problematiky i pro výzkum a léčbu lidské zdraví ohrožujících patologií, diabetes 
mellitus a karcinom pankreatu. Tuto bakalářskou práci hodnotím jako výbornou. 
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