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Název práce: Vznik komplexních chromozomových přestaveb v nádorových

buňkách a jejich význam

 

Práce je literární rešerši ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

[] Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

. prokázat schopnost pracovat s odbornou literaturou

. přinést ucelený přehled současných poznatků o komplexních chromozomových

přestavbách v nádorových buňkách

. porovnat charakteristické znaky a mechanizmy vzniku různých typů komplexních

přestaveb

. představit nejdůležitější cytogenetické a molekulárně cytogenetické metody

používané k detekci komplexních aberací

. zamyslet se nad úlohou chromoanagenezí v nédorové transformaci bunék

 

Struktura (členění) práce:

Bakalářské práce má celkem 31 stran. Práce je členěna standardním způsobem,

příslušné kapitoly a podkapitoly jsou přehledně číslovány. Součástí práce je stručný

abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce, přehledný obsah 8 odkazy na
příslušné strany a seznam použitých zkratek. Samotný text práce obsahuje úvod do
obecné problematiky chromozomových aberací v somatických i germinálních

buňkách. Vdalších kapitolách se autorka zaměřuje na jednotlivé typy komplexních

chromosomových přestaveb a možné mechanismy jejich vzniku. Samostatná
kapitola je věnována metodikám, které se v současné době k analýze komplexních

karyotypů používají. Vposlední kapitole se autorka stručně zamýšlí nad úlohou

komplexních aberací v nédorovém procesu. Závěr práce, uvedený na stranách 23-
24, shrnuje zjištěné poznatky a zdůrazňuje význam studia komplexních aberací a

mechanismů jejich vzniku pro lepší pochopení patogeneze nádorových onemocnění

a zlepšení jejich léčby.
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantni údaje z literárních zdrojů?

Práce cituje celkem 58 literárních zdrojů, které jsou správně citovány jak v textu, tak

i seznamu použité literatury. Citované údaje jsou relevantní. Citace jsou aktuální a
jejich množství svědčí o tom, že se autorka dobře seznámila s danou problematikou

a je nepochybně schopna samostatně pracovat s odbornou literaturou.

 

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

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):

Text práce je velmi čtivý, je psaný srozumitelným jazykem a bez pravopisných chyb
a překlepů. Také po formální stránce je práce velmi kvalitně a pečlivě zpracovaná.

Má celkem 24 stran vlastního odborného textu, který je doplněn přehlednými

tabulkami a řadou ilustrativnich obrézkü.

 

Splnéni cílů práce a celkové hodnocení:

Kristina Rochlová svoji bakalářskou práci vypracovala samostatně pod odborným

vedením školitelky. Přesto, že v průběhu jejího bakalářského studia došlo k výměně
školitele a posléze měla vzhledem ke složité epidemiologické situaci omezený

přístup do laboratoře, dokázala se s nastalými komplikacemi skvěle vypořádat. Při
psaní práce prokázala výbornou schopnost samostatně pracovat sodbornou

literaturou a osvojila si současné poznatky o komplexních chromosomových

aberacích v nádorových buňkách, jejich úloze vpatogenezi onemocnění a

aktuálních možnostech jejich detekce. Práce je tak slibným východiskem pro

přípravu práce diplomové. Cíle bakalářské práce byly beze zbytku splněny.
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta

Ivyborné Dvelmi—debře Eldebře ljňewhevěKaě
  Podpis školitele/oponenta: ,L_____ „„Z/') _

V'CL/Č/Cc CC? k/é/(J/LQ/éL (kq
/

 

Instrukce pro vyplnění:
. Prosíme oponenty ] školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodržujte rozsah) tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.

. Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací —
viz https://www.natur.cuni.cz/bioloqie/studium/bakalarske—studium

. Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail masek@natur.cuni.cz pro zveřejnění ve
studijním informačním systému UK, a dále doručit vytištěný a podepsany v jedné kopii, která

bude nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu:

Dr. Tomáš Mašek

Katedra genetiky a mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Viničná 5
128 43 Praha 2

 


