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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 zmapovat recentní znalosti o mechanismech vzniku kryptických 
přestaveb chromosomů, začlenit je do kontextu dosavadního poznání, objasnit jejich 
mechanismy a zhodnotit klinické souvislosti. V průběhu psaní práce došlo s ohledem 
na aktuální vědeckou relevanci k mírnému posunu těžiště zájmu na samotné 
molekulární mechanismy a jejich spjatost s charakterem lokusů DNA. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Vlastní text práce se člení do pěti kapitol, které na sebe logicky navazují a pokrývají 
zkoumanou problematiku. Doplněn je o seznam literatury, seznam zkratek, abstrakt 
a další náležitosti. 
 
 
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? 
Autor cituje 115 zdrojů, převážně původních článků. Najdeme mezi nimi jak články 
zcela recentní, tak publikace spíše historického významu, což dokládá jak autorovu 
schopnost orientovat se v nejaktuálnější literatuře, tak snahu pracovat s původními 
zdroji, pracuje-li s poznatky staršího data. Množství použitých zdrojů je 
nadstandardní. 
 
 
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): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Stylistika i pravopis jsou na poměrně vysoké 
úrovni. Text je vhodně doplněn pěti obrázky, jež velmi výstižně ilustrují mechanismy 
přestaveb a výrazně přispívají k jejich porozumění, a jednou tabulkou umožňující 
mechanismy mezi sebou jednoduše porovnávat. Obrázky i tabulka jsou řádně 
popsány a provázány s textem. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Domnívám se, že Pavel Šenkyřík bezpochyby prokázal schopnost pracovat 
s odbornou literaturou, vyhledávat relevantní informace a klást je do souvislostí. 
Toto nemůže být zpochybněno ani skutečností, že téma v průběhu času (student si 
vybral téma, které bylo „vypsáno“ již před delší dobou, následně sám prodlužoval 
studium) již poněkud ztrácí na vědecké atraktivitě, což bylo do jisté míry 
kompenzováno mírným posunem těžiště práce. Doporučuji bakalářskou práci 
k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm „výborně“, popřípadě „velmi 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 
1.7. 2020  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 

 
 

 


