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Jméno posuzovatele:
MUDr' Jan Dib|ík
Datum:
24. srpna 2006

Autor: Radek Vese|ý

Název práce: Studium aneuploidií u |idských spermií

X Práce ie |iterární rešerší. )ráce obsahuje v|astní výs|edky
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Přehled prob|ematiky chromosomá|ních vad v lidských gametách a embryích se
zaměřením na studium aneup|oidií ve spermiích pomocíf|uorescenční in situ
hybridizace (FISH).
Struktura (členění) práce:

. Úvod

. Somatické a germiná|ní buňky
o Vývoj spermií
o Meióza
o Chromosomá|níaberace
. Metody stanovení aneuploidií u lidských spermií
o Frekvence aneup|oidiíjednotlivých chromosomů u lidských spermií
. Závěr
. Seznam pouŽité |iteratury

Jsou použité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použi!(a} autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
PouŽité zdrojejsou re|evantní a zahrnují jak originá|ní pub|ikace, které tvoří většinu,
tak review a zák|adní učebnice. Jejich počet (55) odpovídá rozsahu práce.
Zformá|ního hlediska jsou citace v textu i seznam pouŽité |iteratury zce|a
bezchybné.
Jsou získané vlastní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Práce neobsahuje samostatnou kapito|u s diskusí, a|e v jednot|ivých kapito|ách jsou,
tam kde současný stav oboru nedává jednoznačné vysvět|ení, rozebrány a|ternativni
výkIady.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):
Práce má dobrou formá|ní Úroveň, obrazová dokumentace sestává ze tří schémat
převzatých z učebnic. osobně bych doporučova| ke kapito|e,,F|uorescenční in situ
hybridizace.. přidat nějaké v|astní obrázky z mikroskopu, které by ukazova|y
zv|ádnutítéto metody, protoŽe v rámci praxe na našem oddě|ení se Radek Vese|ý
tuto metodu nauči| a dosáh| dobých výs|edků. K textu a jazykové úrovni nemám
připomínky.
Splnění cí|ů práce a ce!kové hodnocení;
Práce sp|ňuje cí|, kterým je shrnutí aktuá|ního stavu zna|ostí o chromosomá|ních
vadách, především aneup|oidiích, během rrývoje gamet a po op|ození' Toto téma
bylo vybráno proto, že v rámci praxe na našem oddělení se Radek Vese|ý zabýva|
vyšetřením aneup|oidie spermií pomocí FISH. Zaháji| přitom studii, která se zabývá
zvýšením spo|ehlivosti tohoto vyšetření pomocí počítačové obrazové ana|ýzy s
kvantitativním hod nocen ím fluorescenčn ích sig nálů.
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Instrukce pro vyplnění''
o Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
o V případě práce za|ožené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni.c.z (pro Úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 12B 44 Praha 2.

otázky a připomínky oponenta:

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

Velmi dobře ! ooore
Pod pis škoIiteIe/oponenta :


