
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Hana Velová 
 

Datum: 29. 8. 2016 
 

Autor: Tereza Krajzingrová 
 

Název práce:  
Stanovení relativní změny délky telomer pomocí qPCR: výhody a nevýhody 
metodiky a úskalí používaných referenčních markerů. 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem zadané bakalářské práce byla literární rešerše zaměřená na, v současnosti 
nejpoužívanější a nejoblíbenější metodu stanovení relativní délky telomer 
(koncových částí chromosomů) u ptáků, kvantitativní PCR (qPCR). V mnoha 
studiích bylo doposud prokázáno, že zkracování a relativní délka telomer souvisí s 
délkou života i mírou přežívání a předurčuje tak biologický věk jedinců. Analýza 
pomocí qPCR je čím dál tím používanější metodou především v zoologickém 
výzkumu, protože je relativně rychlá, přesná a univerzální, avšak skýtá i některá 
úskalí, která je dobré si uvědomit. Výsledky získané qPCR může ovlivnit např. 
neschopnost odlišit touto metodou vmezeřené (tzv. intersticiální) telomerické 
sekvence od sekvencí vlastních telomer, avšak zásadnější z hlediska metodického 
je správnost výběru vhodných referenčních markerů (většinou genů, které se 
vyskytují v celém genomu pouze v jedné kopii, tzv. single copy genů) a následné 
navržení vysoce specifických primerů. 
Hlavním cílem práce tedy bylo poukázat na výhody i úskalí metody qPCR, ale i 
dalších metod používaných ve studiích zabývajících se stárnutím a následně tyto 
nedostatky diskutovat na konkrétních příkladech u ptáků, ale i jiných obratlovců. 
 

Struktura (členění) práce: 
Bakalářská práce je členěna logicky a přehledně. Na začátek je uvedena obecným 
úvodem, který pojednává o úloze telomer a stárnutí obecně. Nastíněno je i několik 
nejdůležitějších hypotéz, proč ke stárnutí dochází a co ovlivňuje jeho rychlost. Dále 
věnuje autorka vlastní kapitolu telomerám, jakožto podstatným ukazatelům rychlosti 
stárnutí na buněčné úrovni. Po té se ve vlastní kapitole věnuje přímo qPCR, kde je 
problematice vmezeřených telomerických sekvencí a výběru referenčních markerů 
věnován zvláštní prostor. Následuje kapitola věnovaná ostatním používaným 
metodám, kterými je možno délku telomerických sekvencí měřit, přičemž výhody a 
nevýhody jsou vždy diskutovány. V poslední kapitole pak autorka uvádí příklady 
jednotlivých studií u ptáků, které se stárnutím na buněčné úrovni zabývají s důrazem 
na možné metodické nedostatky daných studií. V závěru práce pak autorka 
přehledně shrnuje vše podstatné. Nechybí ani užitečný seznam použitých zkratek, 
přehled literatury a přiložená tabulka obsahující referenční markery a sekvence 
primerů používané v jednotlivých diskutovaných studiích. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje použité v práci jsou dostatečné, je relevantně citováno více než sto 
původních vědeckých prací. Studentka používala při sepisování práce citační 
software Zotero, se kterým se velmi brzy skamarádila. Studium stárnutí pomocí 
měření délky telomer je v posledních letech velice progresivní vědecké odvětví a tak 
rozhodně bylo nad rozsah zadané práce zahrnout všechny doposud odpublikované 
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zdroje. To ale ani nebylo cílem práce, takže ač některé studie v práci chybí, nic to 
nemění na její kvalitě. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce je literární rešerší, neobsahuje tedy vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Text je psán až na drobné výjimky srozumitelně a čtivě s minimem gramatických a 
stylistických chyb. Obrázků je použito střídmě a pomáhají k snadnějšímu pochopení 
textu. Pro lepší orientaci v textu by pomohlo, kdyby byly jednotlivé odstavce alespoň 
trochu odsazeny. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Tereza se ujala zpracování své bakalářské práce velmi svědomitě, s hledáním a 
pročítáním literatury začala velmi aktivně prakticky bezprostředně po zadání práce. 
Velmi oceňuji i dobrou komunikaci, samostatnost a pečlivost studentky při psaní 
vlastní práce. Hlavní vytyčené cíle práce byly splněny a studentka si udělala 
dostatečný přehled a kritické názory na studovanou problematiku. 
Snad jen jedinou věc bych na okraj zmínila. Původně jsem totiž trochu doufala, že 
bude mít práce větší taxonomický přesah a nezaměří se jen na studie u ptáků, ale 
více i na studie prováděné na savcích, či jiných skupinách živočichů. Ty však 
studentka zmiňuje jen okrajově. Zároveň je i škoda, že ani závěrečná tabulka 
z přílohy (týkající se používaných referenčních markerů a primerů pro qPCR) není 
úplně vyčerpávající. 
Přesto však myslím, že se Terka při sepisování své bakalářské práce naučila 
obstojně pracovat s odbornou literaturou a psát čtivý vědecký text. A celkově jsem 
tak s prací i spoluprací spokojena. 
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