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Název práce: 
 
Inaktivace chromosomu X u lidí s abnormální sestavou gonosomů 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo na základě studia literatury zjistit, zda u aneuploidií gonozomů 
dochází k inaktivaci chromozomu X a pokud ano, zda je průběh inaktivace stejný 
nebo se liší od normálního stavu. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Členění práce je klasické, obsahuje všechny kapitoly, které jsou u bakalářské práce 
vyžadovány. Asi bych anglické a české vysvětlení zkratek nechala v jedné kapitole, 
ale to je věc názoru. Vlastní text práce má 23 stran, což je dostačující rozsah. Práce 
má jasně formulované cíle, které jsou v Závěru práce vhodně okomentovány. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci bylo použito 53 literárních zdrojů, ačkoliv je v ní zpracováváno téma, které je 
stále velmi aktuální, tak od roku 2014 je citováno pouze 7 článků a to většinou 
souborných článků. Všechny práce citované v textu jsou i v seznamu literatury, ten 
je psán jednotně, v případě většího množství autorů nejsou místy uvedeni všichni 
autoři. V práci nejsou vyznačeny sekundární citace, stává se, že původní objev je 
citován jiným článkem než původním, ačkoliv tento v práci citován je (např. str. 1). 
Nezjistila jsem, podle jakého klíče v kapitole Použitá literatura studentka řadila 
publikace od stejného autora (např. str. 28,29 Migeon, str 27 Lyon) 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je psána dobrou češtinou s minimem pravopisných chyb a překlepů. Text je 
plynulý, dobře na sebe navazující. Jako největší formální problém vidím černobílé 
zobrazení obrázků, které jsou však v textu k nim popsány barevně. Tím se stávají 
značně nepřehledné až nesrozumitelné. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Dle mého názoru byly cíle práce převážně splněny, na škodu kvality práce je velké 
zastoupení souhrnných publikací a malé množství zdrojů z posledních pěti let. 
Přesto si myslím, že tato bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ 
závěrečných prací a doporučuji ji k obhajobě 
 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
Napřed bych se soustředila na další mé připomínky k práci.  
 
- hned k první větě textu – upozorňuji kolegyni, že i některé rostliny mají rozdělené 
pohlaví 
 
- zkratka FTX je vysvětlena zkratkou, jejíž vysvětlení je níže, v české verzi seznamu 
zkratek je půlka vysvětlení v angličtině 
 
- v seznamu zkratek je zkratka PRC2, chybí PRC1, chybí i použitá zkratka TS 
(str.10) 
 
-  u citace Brown et al., 1991 není zřejmé, o který článek se jedná, neboť v seznamu 
literatury jsou 2 články, které by této citaci odpovídaly.  
 
- obrázky nejsou uvedeny v textu práce 
 
- obr 1 je citován podle Heard et al., 2006, dle mého názoru je však převzat 
z bakalářské práce Kašíkové z roku 2017 
 
- str. 2: Barr a Bertram i Welshons a Russell – psáno o jejich výsledcích, chybí 
citace 
 
- str.3: celá stránka popisuje práci badatelů prostřednictvím sekundárních citací bez 
datace, kdy původní práce vznikly? 
 
- str.6: Věta o tom, že gen XIST je dnes zkoumán v mnoha studiích je podepřena 
citací z roku 1997, str.9 ..v současné době.. (Jonkers et al, 2009) 
 
- obr 6. obrázek špatně čitelný (nebarevný), zjednodušený text, což je zde na škodu. 
citace Chaumeil, 2006 asi mělo být Chaumeil et al. 2006 
 
- citace Chureau et al. v textu 2010, v seznamu 2011, co je správně? 
 
- nepřesné formulace: str.9 gen TSIX … tvoří 30kb dlouhou RNA,    gen je tvořen 
fetálními buňkami 
 
- str.11 – obr. 4 v textu k obrázku je napsáno, že potvrzuje výsledky dvou autorů, 
chybí citace. obrázek citován podle Kašíkové 2013 správně má být 2017, ale 
pochází zřejmě z práce Berletch et al 2010, kterou má autorka v seznamu literatury 
 
- u informace, že chromozomy X a Y během meiozy párují v pseudoautozomální 
oblasti je citace z roku 2018 – str. 12 
 
- je si autorka jistá, že je správně na str. 13 použita citace Berletch et al. 2010? 
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Nyní bych se ráda zeptala na následující otázky: 
 
Byly použity ještě nějaké jiné živočišné modely při studiu inaktivace X chromozomu? 
Pokud ano, k jakým tyto studie dospěly závěrům? 
 
V práci popisujete studii Iitsuka et al. 2001 (str.13), která byla vypracována na 
geneticky nehomogení skupině 20 mužů s Klinefelterovým syndromem a která 
zjišťovala původ inaktivovaných chromozomů. Skupina 20 mužů není příliš veliká, 
potvrdila nějaká jiná práce tyto výsledky? 
 
Na straně 17 popisujete studii 820 triploidií u člověka. Můžete popsat, na jakých 
vzorcích tato studie probíhala? 
Na straně 18 nerozumím textu nad tabulkou a tabulce pod ním. Inaktivace 
chromozomů byla v této práci studována pouze u tří jedinců? 
 
 
 
 

Návrh hodnocení: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 

 
 


