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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
 
Předložená bakalářská práce Veroniky Třískové je rešeršní prací, jejíž cílem bylo zmapování 
problematiky anti-agingu se zaměřením na stárnutí a prevenci stárnutí jednotlivých orgánů 
a orgánových soustav. 
Velmi oceňuji, jak studentka pracovala s odbornou literaturou. Bakalářská práce je velmi 
pěkně a přehledně zpracována na základě 62 správně citovaných literárních zdrojů českých 
i zahraničních autorů. 
Větší pozornost mohla studentka věnovat pouze jazykové korektuře (v práci se vyskytuje 
několik překlepů a gramatických chyb, některé věty mohly být formulovány srozumitelněji), 
zároveň se v práci opakovaně vyskytují některé typografické chyby (záměna procenta 
za procentní, jednopísmenná předložka na konci řádku, hodnota a jednotka na jiném řádku). 
Výše uvedené připomínky však nesnižují skutečnou hodnotu práce, která na velmi dobré 
úrovni splnila zadaný cíl. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
 
1) Na straně 11 je uvedeno: „…nynější populace stárne, např. jeden člověk z 10 je nyní 
starší 60 let a v roce 2050 to bude jeden člověk z 50.“ Nejedná se tedy spíše o populaci, 
která mládne? 



2) Na straně 17 jsou uvedeny přípravky Polypill a Polymeal. Ve kterých zemích probíhaly 
studie s těmito přípravky, případně jsou někde opravdu využívány k prevenci 
kardiovaskulárních onemocnění? 
3) Na straně 20 je jako prevence Alzheimerovy choroby uveden selegilin jako antioxidant. 
Patří skutečně selegilin mezi antioxidanty? 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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