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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

.Štěpánka Řeháková přistupovala k tématu diplomové práce se zodpovědností, zaujetím a věnovala jí 

nemálo úsilí a času. K napsání teoretické části  prostudovala velký počet obsahově dosti náročných publikací 

v angličtině a pak se plně věnovala vyhodnocování experimentálních dat a především velkému počtu 

souborů dat simulovaných. Tento posun od původně zamýšleného cíle - pracovat převážně s reálnými daty - 

byl způsoben tím, že oproti předpokladům zadavatele práce  nebylo možno dostatečně rozsáhlá a kvalitní 

reálná data získat. 

 

Vlastní práce obsahuje 53 stran textu s 28 grafy, 13 tabulkami (+ 3 v příloze) a cituje 25 literárních pramenů. 

Po technické stránce je zpracována velmi pečlivě. Velmi oceňuji i důsledné a detailní citování literárních 

pramenů v celé práci, stejně jako promyšlené a přesné formulace celého textu, z nichž je patrné, že 

dipomantka získala skutečný vhled do studované problematiky.    

 Teoretická část práce obsahuje stručný, ale zasvěcený úvod do problematiky teoríí stárnutí a přehled  

hlavních metod výpočtu biologického věku. Praktická část se pak věnuje především problematice přesnosti 

odhadu neznámé variability mezi kalendářním a biologickm věkem a také přesnosti odhadu samotného 

biologického věku v závislosti na počtu a kvalitě použitých biomarkerů. V diskuzi a závěru jsou stručně 

zhodnoceny a komentovány hlavní výsledky práce.  

 

K práci mám několik drobných připomínek a dotazů 

- Označení některých veličin je poměrně komplikované (viz Seznam zkratek, str. 8) - proč? 

- Jaká byla odezva na pokus o zjištění detailů hodnocení BA na klinice A2C? 

- Odst. 3.1.1.  Měřeno bylo více markerů, ale jen ty uvedené měly dostatečně velkou korelaci s věkem. 

- Jak vysvětlíte extrémně malé odchylky odhadů BEC od CA pro data z Urocontu na obr.2 ? 

- str. 31, věta nad tabulkou 10:  přesněji: Hodnoty odhadů směrodatných odchylek … 

   

Výše uvedené detaily nijak nesnižují skutečnou hodnotu práce, která beze zbytku a na velmi dobré úrovni 

splnila zadané cíle. Proto doporučuji diplomovou práci Štěpánky Řehákové k obhajobě.  

 

Navrhovaná klasifikace výborně  
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