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Název práce.
Studium aneupIoidií u |idských spermií

X Práce ie literární rešerší. l Práce obsahuie vlastní výs|edkv.
cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Práce je |iterární rešerší přehledně shnující poznatky o studiu aneuploidií ve
spermiích pomocí f|urescenčních in situ metod.

Struktura (členění) práce:

Práce v rozsahu 26 stran je č|eněna do devíti hlavních kapito| a odpovídá
klasickému strukturování na úvod, literární přehled problematiky, závěr a seznam
literatury.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z Iiterárních zdrojů?

55 poloŽek uvedených v literárním přehledu je peč|ivě abecedně řazeno a
relevantně citováno. Zdroje jsou zcela jednoznacně přiřazeny k odkazům v textu.
Některé připomínky uvádím v závěru posudku.

Jsou získané vlastnívýs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Vzh|edem k tomu, že práce neobsahuje Žádné v|astní experimentá|ní výsledky, jsou
v jednot|ivých kapito|ách diskutovány jen nejednotné |iterární poznatky na úrovni
současného stavu výzkumu ve výše uvedené ob|asti' Ač práce neobsahuje
samostatnou kapitolu diskuse, jsou v přís|ušných kapito|ách jednotlivé odkazy
srovnávány zce|a adekvátním způsobem a v závěru je naznačeno zač|enění
budogcí práce do kontextu studia mechanizmů chromozomálních poruch.

Forrrlální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Po formální stránce je práce na ve|mi dobré úrovni, obrazová dokumentace je

zastoupena třemi učebnicovými schématy. V práci nejsou zmíněny žádné
experimentá|ní výs|edky, jazyková úroveň a sty|istika jsou vynikající'

Sp|nění cí|ů práce a ce|kové hodnocení:

By| sp|něn vytknutý cí| - sumarizovat aktuá|ní stav zna|ostí o aneuploidiích během
vývoje gamet a po oplození. Práce prokazuje, Že se předk|adatel v této tématice
dobře orientuje. Domnívám se, Že práce sp|ňuje kritéria k|adená na vypracování
bakalářské práce a doporučujijejí přijetí'
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otázky a připomínky oponenta:

V geneticky zaměřeném textu doporučuji se vyvarovat pouŽívání dokonavého tvaru
od s|ova párování (tedy tvoření dvojice) - na něko|ika místech pouŽitý výraz
spárování není gramaticky správný a patří spíŠe do příruček technologie
stavebnictví'
V seznamu Iiteratury nedoporučuji pouŽívánízjednodušeného citování autorů bez
pouŽití interpunkčních znamének a jakéko|i unifikované psaní malých písmen v textu
(viz k|inefe|ter,s, turner, down syndrom a názvy sborníků).
U citací Brandriff a Gordon,1990 a Wyrobek et a|., 2000 jsou editoři citováni malými
písmeny, tedy jakoby byli součástí textu č|ánku, coŽ je naprosto nepřípustné a
matoucí.

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

iborně X ve|mi dobře L ] dobře
Podpis školiteIe/oponenta:

Instrukce pro vyp|něni:
. Prosíme oponenty i ško|itele o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tuěně vyznačené rubrikyjsou povinnou souÓástí posudku.
. .Vpřípad9,práce za|ožené na vlastních výs|edcích hodnoťte rovněŽ použité metody a

. 
zpracování výsledků, oMobně jako u práce dip|omové.

. Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro účely
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku {ako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát biologické sekce PřF uK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.


