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Název práce:             Vliv věku ženy na míru DNA poškození v oocytech 

 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 shrnutí dosavadních poznatků o vývoji oocytu ve 
folikulu v průběhu života ženy, vznik DNA poškození a následná reparace. Dále také 
rozebírá způsob, jakým na poškození reagují oocyty a zygota a vysvětluje proč u 
žen v evoluci došlo ke ztrátě reprodukční schopnosti. 

Struktura (členění) práce:  

Bakalářská práce je členěna dle zvyklostí. Součástí práce je český a anglický 
abstrakt včetně klíčových slov. V souladu s vytčenými cíli autorka patřičně a 
adekvátně člení rešerši na krátký úvod a 5 kapitol, které čtenáře seznamují 
s oogenezí a folikulogenezí, s poškozeními a opravami DNA a reakcí oocytů na tyto 
poškození. Poslední pátá kapitola je pak věnována reprodukční schopnosti ženy 
během života. Práce je uzavřena závěrem, seznamem zkratek a přehledem citované 
literatury.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Text odkazuje na 96 relevantních citací zahrnující většinou recentní práce. 15 
publikací bylo vydáno před r. 2000. Zdroje jsou použity adekvátně, jak ve smyslu 
formy, tak po stránce obsahové.  

Sekundární zdroje (přehledové články - review) však nejsou ani v textu, ani v 
seznamu literatury označeny, což považuji za chybu. Při hledání zda jsou review 
vůbec použita jsem našla 8 citací review jen od A-C v přehledu literatury. 
Předpokládám tedy, že je v práci citováno daleko více sekundárních citací. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Bakalářská práce neobsahuje vlastní výsledky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Formální úroveň bakalářské práce je standardní. Nemám ani důležité námitky k 
zacházení s českým jazykem, i když některé věty jsou stylisticky dost neobratné na 
úkor čtivosti textu. Některá souvětí jsou také moc dlouhá a číší z nich slovosled 
typický pro anglický jazyk.  

Práce obsahuje 12 obrázků, které doplňují text. Obrázky jsou přejaté, v anglickém 
znění, jsou náležitě odkazované v textu, ale okomentované jsou dost stroze. 
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Legenda k obrázku by měla být vysvětlující, což v této práci není. Rozlišení u 
některých z nich je na nízké úrovni. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Autorka splnila cíle kladené na bakalářskou práci. Práce je srozumitelná a přes 
drobné formální nedostatky ji doporučuji k obhajobě. 

Připomínky: 
 
Na str. 28 píšete: „Ve studii používající krysí primordiální folikuly….“ a odkazujete 
na publikaci Govindaraj et al. (2017). Ve výzkumu použili „Wistar rats“, což je 
albinotický kmen laboratorního potkana Rattus norvegicus. Krysy se při výzkumech 
nepoužívají pokud je mi známo. 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Na str. 4 píšete, že „Mezi buňkami a oocytem dochází k výměně signálních 
látek a obousměrnému toku metabolitů, což je zásadní pro získání oocytu 
kompetentního k znovuzahájení meiózy a následnému oplození“. O jaké 
signální látky se jedná ? 
 

2. Na str. 6-7 píšete o druhém meiotickém bloku. Je tento blok u všech skupin 
obratlovců ? 

 
3. Vysvětlete z čeho se skládá obranný systém antioxidantů? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


