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Biologické determinanty vzniku a vývoje protikladných psychických a behaviorálních 
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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce je prozkoumat potenciální přínosy recentních hypotéz ohledně možných 
souvislostí etiopatogeneze antagonistických psychických a behaviorálních 
fenotypových projevů u Williamsova syndromu a poruch autistického spektra, 
přičemž důraz je kladen zejména na úroveň genetickou, ovšem s výrazným 
přesahem do roviny fyziologické, resp. neurologické. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práci tvoří 35 číslovaných stran, z toho 26 stran vlastního odborného textu, který je 
členěn do pěti základních kapitol a řady podkapitol. Struktura textu je vhodně 
zvolená a kapitoly na sebe logicky navazují. Text doplňuje seznam použité literatury, 
seznam zkratek, abstrak, klíčová slova a obsah. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
Autorka cituje 93 odborných článků. Množství zdrojů je adekvátní, zdroje jsou 
relevantní a jsou citovány řádnou formou. Autorka kombinuje původní práce staršího 
data s recentními pracemi, jež vnášejí původní poznatky do nových kontextů.  
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
Formální úrove ň práce  (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Jazyková úroveň práce je dobrá, text obsahuje jen minimum překlepů či 
pravopisných chyb. Text je doplněn pouze dvěma, nicméně vhodně zvolenými, 
obrazovými schématy. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Domnívám se, že autorka výše uvedené cíle práce splnila. Zabývala se zejména 
úlohou genů z oblasti 7q11.23 (kritický region pro WS) a poukázala jak na jejich 
možný přímý efekt, tak na jejich možné využití k identifikaci pro daný fenotyp 
klíčových signálních drah, a tedy nepřímý příspěvek k objasnění zásadní části 
etiologie PAS. Dále je třeba ocenit její samostatnost a iniciativní přístup k práci. 
Z toho důvodu doporučuji její práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako „výbornou“ 
či „velmi dobrou“ s přihlédnutím ke kvalitě provedené obhajoby. 
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Otázky a p řipomínky školitele/oponenta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh h odnocení:  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis šk olitele/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 nejpozd ěji do 
27.5. 2019  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro ú čely zve řejnění 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 

 
 

 


