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Jméno posuzovatele: 
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Datum: 24.6.2020 
 

Autor:                                   Veronika Aulichová 
 
 

Název práce: 
Příčiny neúplné penetrance na molekulární úrovni – na příkladu dědičných 
chorob u člověka 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo vyhledat informace o příčinách neúplné penetrance na molekulární 
a biochemické úrovni. Přestože dostupná literatura není bohatá, omezila se 
bakalářská práce od počátku na dědičná onemocnění u člověka, kde má neúplná 
penetrance i významný efekt v klinické praxi. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje všechny požadované součásti. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Podle mého názoru jsou citované zdroje dostatečné a dobře citované. Jsem velmi 
ráda, že autorka čerpala z velmi recentních zdrojů. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce má velmi dobrou kvalitu textu i dostatečný počet obrázků, které autorka 
odpovídajícím způsobem upravila. S radostí mohu konstatovat, že i předchozí verze 
textu neoplývaly gramatickými a stylistickými chybami. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Strana 2 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Veronice Aulichové se podařilo upřesnit pojetí termínu neúplná penetrance, zejména 

v kontextu s narůstajícím objemem dat ze sekvenování genomů a analýz na úrovni 

transkriptomu i proteomu. Popsala příčiny neúplné penetrance u dědičných 

onemocnění člověka, u kterých je míra penetrance a její příčiny diskutována 

v odborné literatuře. Podařilo se jí najít recentní data o míře penetrance a ve své 

práci představila významně širší spektrum nemocí spojených s neúplnou penetrancí, 

než poskytují standardní učebnice genetiky. 

 

Podle mého názoru Veronika Aulichová splnila zadané cíle této práce a doporučuji 

její bakalářskou práci k obhajobě. 

 

 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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