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 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Bakalářská práce Viktorie Laštůvkové nese název „Senescence buněk se 
zaměřením na telomerázovou teorii“ a za cíl si klade „zařadit do historického 
kontextu hlavní milníky ve výzkumu buněčného stárnutí, shrnout dosavadní obecné 
poznatky o buněčné senescenci na molekulární úrovni, popsat základní 
charakteristiky senescentní buňky a v souvislosti s faktory ovlivňujícími vstup do 
senescentního stádia se zaměřit na Telomerázovou teorii.“  
Struktura (členění) práce: 
V souladu s vytčenými cíli autorka patřičně a adekvátně člení rešeršní práci na úvod, 
kapitolu o buněčné senescenci, podrobně strukturovanou na symptomy senescence, 
faktory vedoucí k senescenci a buněčné odpovědi na poškození DNA, třetí kapitolu 
věnovanou samotné telomerové teorii a poslední kapitolu o telomerách v gametách, 
následovanou závěrem. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Text je doprovozen úctyhodným počtem více než 180 relevantních citací včetně 
recentních prací. Takový citační aparát je pro danou práci bohatě vyhovující, jakkoli 
se jedná o téma, k němuž se vztahují doslova tisíce originálních článků a desítky 
review, jenom samotná literatura o souvislosti dlouhověkosti, stárnutí, buněčné 
senescence, telomer a telomerázy čítá stovky položek. Zdroje jsou použity 
adekvátně jak ve smyslu formy, tak po stránce obsahové. Podrobnou četbou jsem 
našel pouhé jednotky případů, kdy jsou v citacích drobné chyby, ale v celkovém 
kontextu je práce s literaturou v podstatě bezchybná. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Nemá. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Ani v případě celkové formální úrovně nemám velkých námitek. Detailní studium 
samozřejmě odhalí drobné nedostatky v syntaxi a jednotlivé překlepy, nicméně 
v celku jde o zanedbatelné množství. Obrazový doprovod sice většinou přejatý a 
v anglickém znění, ale celkově patřičný a náležitě okomentovaný legendami. 
Nenacházím ani důležité námitky k zacházení s českým jazykem. Jakkoli je české 
psaní o buněčných mechanismech a regulacích nelehký úkol, autorka se jej zhostila 
velmi dobře, text je čitelný a čtivý, jazyk bohatý, tradiční problém s překlápěním 
anglických prací a formulací do češtiny neznatelný. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Při prvním pohledu na šíři vytčených cílů a fakt, že se jedná o bakalářskou rešerši 
s omezeným rozsahem (v tomto případě 26 stran textu), jsem dostal strach, že 
takový text nemá šanci studovaný problém pojmout, že musí nutně sklouznout po 
povrchu věci, aniž by měl možnost přiblížit se současné úrovni mechanistických 
znalostí buněčné biologie, které jsou v oblasti senescence buněk k dispozici. A 
přestože to pro danou práci v podstatě skutečně platí, zhostila se autorka tohoto 
sklouznutí velmi dobře. Nepochybně nemá možnost rozebrat buněčné procesy a 
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regulaci do detailu, včetně kontroverzí pocházejících z různých výsledků různých 
laboratoří či u různých buněk nebo organismů. Na druhé straně mají zjednodušení, 
jichž se práce nutně opouští, podobu rozumných zobecnění a netváří se jako pravda 
tesaná do kamene. V kapitolách věnovaných indikátorům senescence, změnám 
v senescentních buňkách a faktorům způsobujícím vstup do senescence, autorka 
přehledně vyjmenovává existující teorie a ilustruje kauzálními studiemi. Jednotlivé 
podkapitoly, byť stručné, jsou dostatečně opatřeny citacemi, aby mohly sloužit jako 
rozcestník pro zaujatého čtenářem nebo samotnou autorkou, bude-li se tématu dále 
věnovat. Dalším pozitivním aspektem textu je fakt, že se snaží uvést historický 
kontext současných znalostí, včetně klíčových postav (Olovnikov, Hayflick, Muller, 
McClintock, atd.), které se účastnily formativních objevů. Tím text získává na živosti 
a je z něj patrné, že aktuální stav pravdy nikdy není neměnný. 
To, co výše pochvalně komentuji v případě kapitol 1 a 2, se naopak jeví na škodu 
v kapitole 3, tedy té, která, jak název práce (…„se zaměřením na telomerázovou 
teorii“) a vytčené cíle naznačují, by měla být těžištěm textu. Této části by slušela, 
klidně na úkor předchozí kapitoly, větší hloubka. Jakkoli jsou některé aspekty 
rozebrány detailně, např. shelterinový komplex a interakce v něm zúčastněných 
proteinů, některé jiné mi v textu scházejí. Málo se dozvídám například o samotné 
telomeráze, zejména klíčové katalytické podjednotce TERT, struktuře genu a 
proteinu, dimerizaci, klíčových doménách TERT spjatých s katalytickou funkcí, 
sestřihových variantách genu a isoformách s rozdílnými lokalizačními sekvencemi, 
fosforylačními místy určujícími transport TERT mezi kompartmenty a dalšími 
aspekty, které hrají roli při regulaci TERT a telomerázové aktivity. Hlubší přehled 
těchto aspektů by autorku mimo jiné přivedl k závěru, že nesmírně populární 
koncept telomerázy jako klíčového řídícího mechanismu senescence a zároveň 
ochrany před nekontrolovatelným dělením buněk má svoje slabiny a dovedl by ji i ke 
zmínění řady relativně recentních prací, které tomuto enzymu připisují některé 
sekundární, nekanonické funkce, z nichž některé nejsou vázány na přítomnost 
v jádře. Na závěr ještě terminologická poznámka: napříč textem se vyskytují termíny 
„telomerová teorie“ a „telomerázová teorie“, na první pohled jako synonyma. 
Fakticky jsou však synonymní nejsou. Telomery jsou jedna věc a mají je v principu 
všichni Eukaryota, a ti potom trpí „end-replication“ problémem. Ne všichni však mají 
telomery sestávající (pouze) z oligonukleotidových repetic a ne všichni problém 
zkracování řeší telomerázou, jak sama autorka rozebírá v kapitole 3.6. Na některé 
z těchto chybějících pohledů se dotazuji níže v oponentských otázkách. 
Závěrem s radostí a bez váhání doporučuji bakalářskou práci Viktorie Laštůvkové 
k obhajobě jako velmi zdařilou. 
Otázky a připomínky oponenta: 
1. Skutečně přišel L. Hayflick s telomerázovou teorií, jak se píše v odst. 1 na str.2? 
2. Str. 14: „…s každým dělením buňky by tedy došlo ke ztrátě několika nukleotidů“. 
Skutečně pouze několika? Jaké jsou odhady zkrácení telomer s každým dělením?  
3. Str. 15: „Přestože se hexamery repetitivních sekvencí liší pořadím nukleotidů druh 
od druhu, jsou mechanismy údržby telomer evolučně velmi konzervované.“ Takto to 
vypadá, že všichni Eukaryota mají hexanukleotidové telomerické motivy. Existuje 
ovšem jedna skupina (co do počtu druhů nejhojnější ze všech), která má jiný počet 
nukleotidů v telomerické repetici. Která?  
4. Které jsou nekanonické funkce nejčastěji připisované telomeráze či její 
podjednotce TERT? 
5. Jak řeší telomerový problém octomilka (Drosophila)? 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 
 


