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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Michal Zima 

Datum: 3. 9. 2018 

 

Autor: David Sekáč 

Název práce: Senolytika – súčasný stav 

 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 popsat vznik a efekty (pozitivní i negativní) buněčné 

senescence, eliminaci senescentních buněk imunitním systémem a současný stav poznání 

týkající se látek zapříčiňující specifické odstranění senescentních buněk.  

 

Struktura (členění) práce: 

Celkem práce obsahuje 41 stran, z toho 26 stran textu (bez abstraktu) a 12 stran použité 

literatury. Práce je členěna do osmi kapitol, které jsou zcela logicky seřazeny. Autor takto 

postupně čtenáři přibližuje fenomén buněčné senescence od základních informací, přes 

jednotlivé druhy senescence a mechanismy jejich vzniku až po vlastní téma práce, čímž jsou 

konkrétní vlivy senescence a současné poznání týkající se vlastního odstraňování 

senescentních buněk z organismu. Text je doplněn celkem pěti obrázky, na které autor řádně 

odkazuje v textu, nicméně dle mého názoru nejsou obrázky dostatečně popsány, což však 

objektivně nebrání v pochopení rozebírané problematiky.     

Práce dále obsahuje abstrakt, klíčová slova, obsah, závěr a seznam literatury. Bohužel zcela 

chybí seznam zkratek, což by se u literární rešerše podobného typu stávat nemělo.  

 

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

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

Použité literární zdroje jsou relevantní pro vypracování bakalářské práce a jsou správně 

citovány. Použité zdroje vyčerpávajícím způsobem pokrývají zpracovanou problematiku.  

 

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): 

Názvem práce je senolytika, nicméně autor bohužel nikde v samotném textu práce (až 

částečně na abstrakt) nedefinuje tento pojem. Jelikož se jedná o samotný název práce, jistě by 

si zasloužil i patřičnou definici.  

Autor v práci využívá množství zkratek, z nichž část není v textu vůbec citována a mnohdy 

ani specifikována (např. MICA, ULBP, AKT aj.). Bohužel práce vůbec neobsahuje seznam 

zkratek, což v kontextu užívání mnoha zkrácených odborných termínů výrazně zhoršuje 

orientaci jak v textu, tak i samotné problematice.  

Jazyková úroveň práce je odpovídající. Oceňuji skutečnost, že je celá psána v angličtině. 

V práci se vyskytují skutečně drobné gramatické chyby a stylistické nedostatky, které však 

vůbec nebrání v jejím pochopení.    

Celé téma je dostatečným způsobem shrnuto v jedné stránce závěru.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Dle mého názoru práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, doporučuju ji proto 

k obhajobě. 

Práce též svědčí o značném rozhledu jejího autora v oblasti buněčné senescence a i přes 

drobné výše zmíněné výtky se jedná o kvalitní práci, která představuje výborný teoretický 

základ pro (nejen) autorovu vlastní experimentální činnost v tomto oboru.  
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Otázky a připomínky oponenta: 

Otázky: 

1) V textu dle mého názoru málo popisujete obrazovou dokumentaci. Můžete důkladně 

popsat a vysvětlit obrázek č. 3 včetně role jednotlivých stimulů (SSB, DSB, DDR, 

ROS…)? 

2) Je velmi ambiciózní zaměřit cíle práce na shrnutí pozitivních a negativních vlivů 

buněčné senescence. Mohl byste proto vybrat, dle Vašeho názoru, dva nejpodstatnější 

negativní a pozitivní vlivy buněčné senescence obecně na organismus a řádně je 

vysvětlit? 

3) V textu se mj. zmiňujete o NADPH oxidáze Nox4 a jejím vlivu na rozvoj buněčné 

senescence. Dokázal byste přiblížit, jakým způsobem se tak stane?   

 

Připomínka: Doporučuji k práci přiložit seznam zkratek coby errat.  

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 


