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Posudek na bakalářskou práci

! škoIitelský posudek
f] oponentský posudek

Jméno posuzovatele: Zdeněk Hodný

Datum: 26. 5.2009

Autor: Jan Benada

Název práce: Rep|icative stress in ce||u|ar senescence and oncogenesis

x Práce je literární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|)
[l Práce obsahuie navíc iv|astní výsledky.
cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cílem práce by|o vypracovat rešerši na téma ú|ohy rep|ikačního stresu v buněčné
senescenci.

Struktura (č|enění) práce:
Struktura práce odpovídá literární rešerši.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
PouŽité literární zdrojejsou recentní, adekvátní, relevantnía správně citované.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) ivlastní výsledky, jsou týo výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní uýs|edky.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce je psaná ang|ičtinou korigovanou odborníkem, obrazová dokumentace je
vhodným do|něním textu tam, kde by porozumění by|o obtíŽné' Formá|ní zpracování
práce je ve|mi dobré.

Sp|nění cílů práce a ce|kové hodnocení:
Práce je vydařeným aktuá|ním shrnutím problematiky vztahu replikačního stresu a
buněčné Senescence, Cíle práce by|y tedy splněny.
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otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení škoIi te|e nebo oponenta
informací)

(známka nebude součástí zveřeiněných

rně  l  Ive|mi  dob ře dobře
Podpis škoI i teIe/oponenta :

Instrukce pro vypIněni '
.  P rosÍme oponenty  iško| r te le  o  co  ne]St ruČnější a  neJvýs t rŽně jŠí komentá ře  k  jednot| ivým

bodům (dodrŽujte rozsah)'  tučně vyznaČené rubrrky 1sou povinnou součástí posudku.
. Př i  posuzování je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací _

viz http://natur.cuni.c/bioloqie/f i les/BZk-oravidla-1 1 -1 2-2007.doc
. Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mai l  kocova@natur.cuni.cz (pro

účely zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výt isku (.1ako součást protoko|u o
obhajobě) na adresu:
Dr' Marie Kočová
Katedra genetiky a mikrobiologie
Univerzita Kar|ova v Praze, Přírodovědecká faku|ta
Viničná 5
128 43 Praha 2


