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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…)
Hlavní náplní práce je detailní popis čtyř základních mechanismů vzniku kryptických 
přestaveb (NAHR, NHEJ, FoSTeS a MMBIR) a jejich porovnání. Klinickým 
důsledkům je již věnováno méně prostoru, což ovšem k faktu, že jde o bakalářskou 
práci, nepovažuji za vadu.

Struktura (členění) práce:
Práce je členěna do pěti částí: úvod, tři kapitoly samotného literárního přehledu a 
závěr. Kapitoly na sebe logicky navazují. Součástí je též seznam zkratek (chybí v 
obsahu) a seznam použité literatury.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Práce se opírá celkem o úctyhodných 115 citovaných zdrojů, které jsou adekvátně 
zvoleny (přehledná review, původní historické i recentní publikace). K citacím mám 
jen drobné výhrady formálního charakteru: jsou citovány dva články Zhang et al, 
2009, které však v textu nejsou nijak rozlišeny (např. Zhang et al.,2009a a 2009b), u 
dvou článků chybí rok a u tří se neshoduje uvedený rok v textu a v přehledu 
literatury. Jinak jsou práce citovány správně.

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):
Obrazová dokumentace je dostatečná, vhodně zvolená a doplňující text. Autor též 
vytvořil vlastní přehlednou tabulku, která v závěru shrnuje porovnání všech 
mechamismů.
Po jazykové a stylistické stránce, bohužel, práce nedosahuje takové kvality jako její 
obsah. Nalezneme v ní citelné množství překlepů (od chybějících předložek, spojek 
a čárek, přes chyby ve zkratkách KU/Ku či CNT1A místo CMT1A, až po zcela 
nejednotné a nekorektní používání různých „apostrofů“ v termínech 3' a 5' konec 
DNA), krkolomné (ne)skloňování jmen autorů (skupina Waldman (ve skutečnosti jde 
jen o dva autory), skupina Steinmann, studie Lindsay apod.) i nejednotné 
(polo)skloňování jen části názvů syndromů a nejednotnost v používání pomlček 
(Potocki Lupskiho syndrom, Smith-Magenisův syndrom). Zmatek je také u 
používaných rodů u zkratek LCR (v čís. jed. jako to LCR a v čís. mn. jako ty LCR) a 
NAHR (někde použit střední a jinde ženský rod). Větné konstrukce jsou místy 
zbytečně komplikované a pro čtenáře je obtížné udržet kontext a pochopit podstatu, 
kterou se autor snaží popsat.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Zvolené téma je velmi obsáhlé, proto bylo zúženo jen na čtyři hlavní mechanismy, 
které jsou však velmi detailně popsány a porovnány vzájemně i vzhledem ke genové
architektuře. Bakalant prokázal, že umí dobře pracovat s literaturou a jednotlivé 
poznatky propojit v ucelený, byť místy hůře srozumitelný, text. Velmi oceňuji snahu o
porovnání studovaných mechanismů.

Otázky a připomínky školitele/oponenta:
V případě opravy zlomu s přesahem obsahujícím mikrohomologii 2 až 4 bp, co 
rozhoduje o tom, zda se uplatní mechanismus MMEJ nebo NHEJ (ligace 
kompatibilních konců)?

V závěru práce bakalant tvrdí (cituji): “Všechny mechanismy stojí za vznikem 
různých genetických chorob a porozumění jejich průběhu hraje důležitou roli v 
hledání účinné léčby.” Může uvést konkrétní příklad či vlastní návrh léčby, která 
vychází ze znalosti mechanismus vzniku kryptické přestavby způsobující nějaké 
onemocnění?

Návrh hodnocení:

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a)

Podpis školitele/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  nejpozději do

1.7. 2020  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění 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
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