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X Práce ie |iterárni reŠerŠi. Práce obsahuie v|astní vÝs|edkv
Gíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cí|em předkládané práce by|o přehledně shrnout úroveň současných zna|ostí o
významu cirkadiánních hodin v suprachiasmatických jádrech hypota|amu (SCN),
moleku|árních mechanismech zajišťujicím jejich chod a také mechanismech, jakými
jsou tyto hodiny synchronizovány světe|nými a nesvěte|nými faktory vnějšího
prostředí'
Struktura (č|enění) práce:
Autorka po úvodní definici zák|adních pojmů věnova|a krátce pozornost struktuře
cirkadiánního systému savců, zahrnující centrá|ní hodiny v SCN, vstupní a výstupní
dráhy a periferní hodiny. Kromě toho je stručně zmíněna i ro|e me|atonínu
v časovém systému savců' Dále je pozornost zaměřena na detai|ní popis
mo|eku|árního mechanismu vzniku osci|ací v buňkách SCN s popisem mode|u, kteý
je v současné době obecně akceptován. Samostatná kapito|a je věnována
synchronizaci hodin v SCN jak světe|nými tak i nesvěte|nými podněty. V závěru
autorka nastíni|a cí|e, jichŽ by chtě|a ve své budoucí experimentá|nÍ práci
dosáhnout.
Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z|iterárnich zdrojŮ?
U všech zásadních údajů jsou uvedeny odpovídající citace. Vzh|edem ke značné šíři
zvo|ené prob|ematiky se však autorka muse|a opírat i o souhrnné články
renomovanÝch autorů.
Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Zvo|ená prob|ematika je adekvátně diskutována z pohledu nejnovějších poznatků o
struktuře a funkci cirkadiánního systému. Autorka kriticky uvádí i nejnovější práce,
které nejsou zce|a v sou|adu se soudobým obecně akceptovaným mode|em vzniku
cirkadiánních osci|ací a ro|i SCN jako jediného centrá|ního oscilátoru.
Forrná|ni Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formálně je práce ve všech oh|edech na dobré úrovni.

Sp|něni cílů práce a ce|kové hodnocení:
Práce je napsána s velkým porozuměním pro dané téma a je proto pro čtenáře
snadno srozumite|ná. Autorce se podaři|o v rámci předepsaného rozsahu pokýt
všechny podstatné aspekty funkce a synchronizace cirkadiánních hodin v SCN.
Velmi oceňuji propojení získaných poznatků s autorčinou závěrečnou Úvahou nad
jejich moŽným vyuŽitím v praxi. Autorka prokáza|a, Žq je schopna zorientovat se
v obrovském mnoŽství |iterárních Údajů, kriticky je ana|yzovat a zpracovat do
souboru, který podává uce|ený poh|ed na cirkadiánní hodiny v SCN.
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Instrukce pro vypInění:
o Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručne;ší a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tuČně vyznačené rubriky jsou-póvinnoú součástíposudku.. V případě práce za|ožené na v|astnÍch výsledcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metodv a
zpracovánívýsledků, obdobně jako u práce dip|omové.. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak(onatur'cuni.cz (pro úče|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (,1ako součást protot<otu o obňajobě) ná
sekretariát b|o|ogické sekce PřF UK (|ng' Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2'


