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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem předkládané bakalářské práce bylo shrnout dosud objasněné mechanismy účasti 
buněčné senescence (BS) u nádorových onemocnění, aterosklérózy, osteoartritidy, obezity, 
diabetu druhého typu a nerodegenerativních onemocnění zahrnujících Alzheimerovu 
chorobu, Parkinsonovu chorobu a roztroušenou sklerózu. 
 
Struktura (členění) práce:  
Bakalářská práce je přehledně členěna do 6 kapitol. V úvodu autor seznamuje čtenáře 
s mechanismem BS. V následujících kapitolách se věnuje mechanismům BS při různých 
onemocnění, tak jak si vytyčil v cílech své práce. Poslední kapitola představuje závěr práce, 
kde autor poukazuje na to, že výzkum BS u většiny uvedených nemocí je v počátcích. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V literární rešerši autor citoval 81 publikací, z nichž 15 tvoří publikace typu review. Tento 
typ publikací ovšem není v seznamu citované literatury řádně označen. Pouze přímo v textu 
práce je zmíněno „shrnuto v….“. Osobně dávám přednost označení review v seznamu 
citované literatury, například hvězdičkou. Použité literární zdroje jsou dostatečné, ale dle 
obvyklých standardů jsou v seznamu citované literatury citováni všichni autoři a označení et 
al. by se v seznamu citované literatury objevovat nemělo. Takto špatně citovaných publikací 
je tam 28. Pokud se v seznamu objevuje první autor vícekrát, s jinými roky publikace, je 
dobré je seřadit chronologicky. Nicméně autor použil relevantní literární zdroje, z nichž 
velmi málo je starších 10ti let. 
 
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 v celku dobře napsaná. Práce je obohacena o 4 obrázky, 
které jsou začleněné do textu a jsou řádně popsány a ocitovány. Co velmi ruší čtenáře, je 
skutečnost, že autor v téměř celé práci cituje každou větu, byť celý odstavec pochází z jedné 
publikace. V některých pasážích je to, řekla bych, až velmi nepříjemné a rušivé. Čtenář je tak 
nucen si odstavec číst vícekrát. Autor se občas nevyhnul až zbytečně dlouhým souvětím, 
které opět ztěžují přehlednost práce. V práci se vyskytuje minimum překlepů, občas se ale 
vyskytne předložka na konci řádku. 
Dále by také bylo přehlednější, kdyby mezi hlavními kapitolami a popisky obrázků, byl 
alespoň jeden volný řádek. Tak nějak to vše splývá, zvláště u popisku obrázků a samotného 
textu. 
Abstrakt obsahuje pouze 2 věty, další souvětí je cíl práce, který se do abstraktu zpravidla 
neuvádí a navíc je znovu uveden v první úvodní kapitole. 
Seznam použitých zkratek je nejednotný. Někdy je zkratka uvedena pouze v českém jazyce, 
někdy pouze v anglickém a někdy v obou dvou. Seznam zkratek je neúplný a v textu se 
objevují zkratky, které se v seznamu nevyskytují a v textu nejsou vysvětleny (př. p53, Ras, 
Raf, P21, E1A, B-RAF a další). V seznamu autor uvádí zkratku SR pro sekundární 
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progresivní formu roztroušené sklerózy, v samotné práci ale uvádí pro tuto sekundární 
progresivní formu zkratku SP. 
Na straně 12 a 20 se vyskytuje spojení „kinázy p38 MAP“, správně by asi mělo být použito 
p38 MAP kinázy. 
 
V textu je vidět jistá nezkušenost a vyjadřovací neobratnost. Tyto nedostatky ale nikterak 
neznehodnocují samotnou práci a předkládaná bakalářská práce je z mého pohledu zajímavá. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Dle mého názoru, autor splnil své vytyčené cíle a předkládaná práce splňuje všechny 
požadavky kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k výše zmíněným formálním 
nedostatkům ji hodnotím jako velmi dobrou.  
 
Otázky a připomínky oponenta: 
1. Co Vás vedlo k odlišnosti citování? 
2. Mohl byste mi blíže vysvětlit kooperaci PTEN s p53 při potlačování karcinogeneze? 
3. Ve své práci píšete, že senescenční nádorové buňky stimulovaly imunitní odpověď škálou 
prozánětlivých cytokinů. Zmiňujete pouze jeden (MCP-1). Mohl byste jmenovat další? 
4. Co je to princip antagonistické pleiotropie? Mohl byste blíže vysvětlit v souvislosti s BS?  
5. Jak senescenční buňky svým zánětlivým působením způsobují osteoartrózu? Mohl byste 
popsat mechanismus? 
6. Co si mám představit pod pojmem „genetické odstranění senescenčních buněk“? Jak se to 
dělá experimentálně? 
7. Jakým způsobem se měří úzkost u myší? 
8. V kapitole 6. píšete, že diabetes mellitus druhého typu (DMDT) je silně propojený 
s obezitou, a že riziko vzniku DMDT je korelované s BMI a plynule stoupá s BMI větším 
než 22 kg/m2. Mám tomu rozumět tak, že i jedinci, kteří netrpí žádnou nadváhou, jsou úzce 
ohroženi DMDT? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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