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Název práce: 

 
 Telomery jako ukazatel stáří a stárnutí organismu u ptáků 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo rešeršní formou podat přehled o využitelnosti telomer jako markeru 
biologického a kalendářního věku, přičemž práce se zaměřila na ptačí model. 
Zároveň byl podán krátký přehled teorií vysvětlujících stárnutí a senescenci. Zde 
byly předestřeny jak hypotézy evoluční, tak vysvětlení proximátní. Právě zde se 
výzkum dynamiky telomer jeví jako vysoce aktuální. Práce se věnuje i metodickým 
aspektům studia dynamiky telomer. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna v souladu s jejími cíli na část úvodní, ve které je podán přehled 
hlavních hypotéz snažících se vysvětlit proces stárnutí u organismů, dále následuje 
pak část věnovaná popisu cílového markeru (telomer) a metodických aspektů studia 
telomer. Následují statě o praktickém využití telomer jako biomarkeru stáří jedince a 
nastíněn je ekologický kontext využití studia délky telomer v ptačích populacích. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
S autorčinou prací s dostupnými prameny jsem spokojen, zahrnula v zásadě 
všechny relevantní literární zdroje (pokud dobře počítám, je jich citováno 99), 
případné výtky ponechávám na oponentce 
 
 

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): 
 
S formální úrovní práce jsem spokojen a případné výtky nechávám na oponentce 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Z mého pohledu školitele práce splnila cíle a hodnotím ji kladně 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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