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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Předmětem rešerše je utvořit ucelený přehled o dosavadních poznatcích a teoriích v 
oblasti behaviorálně-kognitivního profilu pacientů trpících Williamsovým syndromem 
(WS) v kontrastu k poruchám autistického spektra (PAS). Důraz je kladen zejména 
na genetickou podstatu onemocnění a její manifestaci právě v podobě unikátního 
chování pacientů s WS.

Struktura (členění) práce:
Práce je členěna přehledně na úvod, tři samostatné kapitoly zpracovávající zadané 
téma a závěr. Rozsahem jsou kapitoly přiměřené.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Celkem je v přehledu použité literatury 94 zdrojů (92 článků a 2 knihy, z nichž ani 
jedna není správně citována). Páteřními zdroji jsou původní vědecké články a pro 
obecný popis problematiky jsou použita vhodná review. Zdroje jsou povětšinou 
recentní, jen v podkapitole o duplikaci 7q11.23 autorka vychází z článků deset let 
starých, kterou jsou sice původní, ale bylo by vhodné doplnit i recentnější práci. 
Celkem u pěti prací se v citaci neshoduje rok s přehledem použité literatury a tři 
práce v přehledu chybí.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce obsahuje pouze dva obrázky, které jsou dobře popsány a vhodně doplňují 
text. Práci by však prospělo více obrazové dokumentace, např. schéma, které by 
doplnilo podkapitolu 3.1. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá jen s několika málo 
překlepy a chybami. Kapitoly na sebe logicky navazují a celý text působí uceleně.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Předkládaná práce poskytuje ucelený přehled současného poznání o genetickém 
pozadí specifického chování pacientů s WS a diskutuje též jeho časté porovnávání s
PAS. Poukazuje na zajímavé poznatky citovaných prací a možný další směr 
výzkumu. Zadání práce je úzké a zaobírá se pouze jedním aspektem provázejícím 
WS, avšak studentka jej diskutuje z více úrovní pohledu a v kontextu molekulární 
podstaty.
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Otázky a připomínky školitele/oponenta:
1) Ve své práci se studentka věnuje také duplikaci oblasti typicky deletované u 
pacientů s WS. Popisuje, že jde často o zděděné duplikace, zatímco delece se 
vyskytují většinou de novo. Jak si vysvětluje výrazně větší incidenci delece než 
duplikace v populaci?
2) Existují i nějaké další genetické syndromy či poruchy, které jsou provázeny 
přátelskou povahou?

Připomínka: Vzhledem ke starší použité literatuře u porovnání mikrodelece a 
mikroduplikace 7q11.23 nezmiňuje studentka inverzi této oblasti, kterou zpravidla 
nese rodič na jehož alele přestavba vzniká, a uvádí pouze roli LCR.
Návrh hodnocení:

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a)

Podpis školitele/oponenta:
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