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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 bylo zjistit, zda při aneuploidiích gonosomů dochází u člověka k 
inaktivaci chromosomu X, a dále zda se v těchto případech proces inaktivace 
odlišuje, potažmo jak. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do čtyř kapitol a řady dílčích podkapitol. Pátou kapitolu představuje 
seznam použité literatury. Rozsah vlastního textu je 23 stran, což je přiměřené, 
strukturace textu je logická a kapitoly na sebe dobře navazují. Připojeny jsou též 
abstrakt. Klíčová slova a seznam zkratek (obojí v českém i anglickém jazyce). 
V závěru je řádně deklarováno naplnění cílů práce vytyčených v úvodu. 
 
 
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 53 prací, mezi nimiž lze najít jak původní práce z počátků výzkumu 
v dané oblasti, tak práce velmi recentní (kterých je spíše poskrovnu, což ale může 
souviset s tím, že se autorka psaní práce věnovala několik let). Seznam literatury je 
jednotný, autorka používá poněkud „hypertrofovaný“, nicméně korektní formát citací. 
Místy se objevují drobné chyby. Bohužel se chyby ojediněle objevují i v citačních 
odkazech v textu. 
 
 
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 přiměřená, občas se vyskytne překlep, pravopisná chyba, 
či stylisticky ne zcela dobře zvládnutá pasáž. Práci doplňuje pět obrázků a dvě 
tabulky, které jsou řádně označeny, očíslovány a popsány. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Domnívám se, že autorka splnila cíle své práce a představila ucelený přehled 
problematiky inaktivace chromosomu X u lidí s aneuploidiemi gonosomů, pročež její 
práci doporučuji k obhajobě. S ohledem na některé výše popsané nedostatky 
doporučuji ohodnotit ji stupněm „velmi dobře“ nebo „dobře“ s přihlédnutím ke kvalitě 
provedené obhajoby. 
 
 
 

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 
30.8. 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 

 
 

 


