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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Autor se při psaní této bakalářské práce zaměřil na fenomén zástavy buněčného 
cyklu a buněčnou senescenci. V úvodu charakterizuje buněčnou senescenci a 
popisuje různé příčiny, které navozují tento stav. Za stimuly indukující senescenci 
považuje poškození DNA, změny v genové expresi anebo další stresující faktory 
působící na buňky, například přítomnost některých cytokinů. Následně rozebírá 
hlavní signální dráhy, které vedou k aktivaci klíčových proteinů navozujících stav 
buněčné senescence. 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardně. Obsahuje úvod, pak vlastní literární přehled rozdělen 
na několik podkapitol a závěr.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor citoval 48 prací, které jsou v textu citovány správně, avšak v přehledu citované 
literatury je u některých citací uváděn jenom první autor a to i v případu, že práce 
má i další spoluautory, například Ahmed S., et al. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je dobrá, obrázky vhodně doplňují diskutovanou 
problematiku. Možná autor mohl zvolit zarovnání textu spíš do bloku než vlevo. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autor podal ucelený přehled poznatků, které jsou dostupné k tématu buněčné 
senescence. Dokázal, že umí pracovat s literaturou a třídit podstatní informace od 
nepodstatních. Podle mého názoru tato bakalářská práce splňuje požadavky 
kladené na práce tohoto typu, a proto ji hodnotím jako výbornou.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1., Pro regulaci buněčného cyklu jsou důležité i CDC25 fosfatázy. Jak jsou 
regulované v přechodu buněk do senescence? 
2., Jaké můžou být posttranslační modifikace p53 a jak ovlivňují jeho funkci. 
 
 



 Strana 2
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 

 


