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Název práce: Buněčná senescence a choroby spojené se stárnutím 

 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o úloze buněčné senescence v patogeneze 

nemocí spojených se stárnutím 

 

Struktura (členění) práce: dodržuje předepsanou strukturu 

 

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

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

 

 

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): 

Formální úroveň práce je velmi dobrá, obsahuje grafickou dokumentaci podporující 

porozumění zmiňovaným fenoménům. Práce je psaná v českém jazyce na přiměřené úrovni.   

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  

Cíle práce byly splněny, práce shrnuje stručným, ale dostatečně vyčerpávajícím způsobem 

současné znalosti o úloze buněčné senescence v patogeneze věkem podmíněných chorob. V 

průběhu vypracování práce bylo zřejmé, že autor Š. Antoš je silně motivován porozumět 

předmětu bakalářské práce a vypracovat práci ve vysoké kvalitě. Oceňuji jeho zaujetí pro 

tuto problematiku a systematičnost při průběžném vypracování textu práce, která usnadnila 

moji roli školitele.  

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

x výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 

(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: jitka.zurmanov@natur.cuni.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 

adresuDr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

