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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 bakalářské práce bylo vypracovat přehledný text věnující se nárůstu DNA 
poškození v oocytech v souvislosti s věkem ženy (reprodukční stárnutí – 
reproductive aging). Cílem bylo se zaměřit jak na situaci u lidí, tak i u modelových 
savčích organismů. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje úvod do problematiky biologie oocytů a jejich vývoje v rámci 
folikulogenéze. Dále je věnována pozornost jednotlivým typům DNA poškození a 
opravným mechanismům. Jsou diskutovány i kontrolní body buněčného cyklu 
aktivované v somatických buňkách po DNA poškození, což vytváří nezbytný 
teoretický přehled pro následné kapitoly, kde se diskutují analogické, nikoliv však 
stejné, kontrolní body v oocytech.  Následně je u oocytů zmíněna meiotická 
rekombinace jako vývojový moment, kdy přirozeně vznikají zlomy DNA. Je rozebrán 
p63-dependentní kontrolní bod v oocytech, který během růstu folikulů eliminuje 
oocyty se zlomy v DNA. Je probrána i potencionální role anafázního kontrolního 
bodu v odpovědi na DNA poškození. V kapitole věnující se nárůstu DNA poškození 
v souvislosti s věkem ženy je popsán jak efekt prosté akumulace DNA poškození 
v čase, tak i efekt poklesu aktivity reparačních mechanismů (pokles exprese 
reparačních genů). V závěru je poskytnuto krátké a výstižné shrnutí problematiky. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila velké množství relevantních a správně citovaných zdrojů. Jsou 
využity i zcela recentní práce. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky a ani to nebylo v plánu a zadání práce. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Formální úroveň práce je standardní a dle mého názoru odpovídá požadavkům na 
obdobný typ prací.  Práce obsahuje obrázky, které vhodně doplňují text.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíli práce byly zcela splněny, autorka se byla schopna výborně vypořádat s velkým 
množstvím literatury a úspěšně se pustila i do diskuze vzájemně si odporujících 
publikovaných zjištění, což hodnotím jako vysoce pozitivní. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jako školitel nemám připomínky.  
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 

 
 
 

 
 

 


