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Genetika psychických onemocnění
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo představit základní možné způsoby, jimiž se v etiologii
psychického onemocnění mohou uplatňovat genetické faktory, a doložit je na
konkrétních příkladech.
Struktura (členění) práce:
Vlastní text práce je rozčleněn do čtyř hlavních kapitol, nejvýznamnější je pak
členěna do řady podkapitol (samotný text má rozsah 21 stran). Doplněn je o seznam
použité literatury (10 stran), seznam zkratek, obsah, abstrakt a klíčová slova.
Struktura práce je logická, kapitoly na sebe navazují a tvoří konsistentní celek.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka cituje 84 původních článků (dva vyšly v českém odborném časopise,
všechny ostatní vyšly v mezinárodních recenzovaných časopisech), 6 monografií,
resp. slovník, a jeden internetový zdroj. Použité práce jsou relevantní a jsou využity
adekvátně (včetně monografií). V textu jsou náležitě citovány.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výsledky výzkumu.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je dobrá, jazyková úroveň textu je na výši a vyskytuje se jen
minimum překlepů. Nicméně je mírně patrné (např. s ohledem na užívání odborných
pojmů, či přesnost vyjadřování), že autorka si je jistější na poli genetiky, nežli
psychiatrie – což ovšem bylo lze očekávat. Použité obrázky, tabulky a graf vhodně
doplňují text a jsou řádně popsány.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle práce jsou poměrně ambiciózní a domnívám se, že s ohledem na
předpokládaný rozsah a odbornou úroveň bakalářské práce, byly uspokojivě
naplněny. Autorka představila tři významné způsoby uplatnění genetických faktorů
v etiologii psychických onemocnění a demonstrovala je na vhodně zvolených
příkladech. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji – v případě
kvalitně provedené obhajoby – jako výbornou.
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Otázky a připomínky školitele/oponenta:
---

Návrh hodnocení:
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 rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozději do
24.1. 2019 na adresu roman.solc@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro
studenty), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu:
• doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.

Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika

