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Název práce: Vznik komplexních chromozomových přestaveb v nádorových 
buňkách a jejich význam 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem předložené práce bylo podat přehled současných poznatků o komplexních 
chromozomových přestavbách v nádorových buňkách a zároveň porovnat 
charakteristické znaky a mechanizmy jejich vzniku. Dalším cílem bylo shrnout 
cytogenetické a molekulárně cytogenetické metody používané k detekci těchto 
přestaveb a také ukázat roli chromoanagenezí v nádorové transformaci buněk. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má standardní členění, obsahuje všechny požadované části včetně abstraktů 
v českém i anglickém jazyce, seznamu zkratek, seznamu použité literatury apod. 
Vlastní text práce je na 24 stranách. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka v práci použila 57 literárních zdrojů, z nichž 9 je zdrojů sekundárních, které 
jsou dobře označené. Všechny práce citované v textu jsou v uvedeny v seznamu 
literatury a naopak. Články citované v práci jsou určitě relevantní. S ohledem na to, 
že stěžejní práce, řešící nový pohled na komplexní chromozomové přestavby 
nádorových buněk vyšla v roce 2012, čekala bych, že bude použito trochu více 
literatury z posledních let. Z posledních pěti let je citováno 9 publikací. 
Všechny práce jsou citovány správně 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je na velmi vysoké úrovni. Text je velmi dobře čtivý, 
neobsahuje překlepy ani žádné jazykové chyby. Práce obsahuje 11 obrázků a 2 
převzaté tabulky, které mají celkem slušnou kvalitu. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Myslím si, že předložená práce splnila cíle, které si zadala. Autorka se naučila 
pracovat s vědeckou literaturou, a zpracovala čtivou formou poznatky ve zvoleném 
oboru. Na škodu kvality práce je relativně malé zastoupení podkladů z posledních 5 
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let a např. nepopsání obrázků a tabulek v textu práce a další drobnosti (viz níže). 
Předloženou práci přesto hodnotím kladně a doporučuji ji proto k obhajobě 

 

 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Nejprve připomínky: 
 
- V českém textu je třeba používat české tvary slov, pokud to jde, např. 
chromotripse, chromoplexe atd. 
- Na str. 1 máte psáno, že „Lidský karyotyp nezůstává během evoluce zcela 
konstantní.“, což máte jistě pravdu, ale dále mluvíte už jen o ontogenezi člověka, 
aniž byste to nějak uvedla. 
- Kapitola č.2 nejde příliš nad rámec učiva přednášek z genetiky na naší fakultě, je 
pravda, že údaje jsou řádně citovány, ale dovolím si říci, že ne autory, kteří dané 
termíny zavedli. Tyto články nejsou označeny jako sekundární citace. 
- Na str. 5 zaměňujete pojem translokace za pojem inzerce („Při nereciproké 
translokaci dochází k přenosu chromozomového materiálu z jednoho chromozomu 
na jiný (Thompson a Compton, 2011). 
Během inzerce dochází k vyštěpení chromozomového fragmentu z jednoho 
chromozomu a jeho následovnému začlenění do chromozomu jiného. Aby mohla 
inzerce proběhnout, je zapotřebí alespoň tří zlomů v molekule DNA (Leister, 2005).“) 
- na téže straně podobná nesrovnalost „na balancované (reciproké translokace, 
inverze, inzerce) a nebalancované (delece, duplikace, inzerce, izochromozomy, 
kruhové chromozomy)“, zkuste přijít na to, co jste tam napsala navíc. 
- Všechny obrázky a tabulky, které jsou vloženy do textu, sice textu odpovídají, ale 
nejsou v něm ani uvozeny ani vysvětleny. Tím je velmi snížena jejich funkce. 
- Str. 6 poslední věta – neochromozomy nevznikají pouze při nádorovém procesu, 
jak by z této formulace vyplývalo 
- Str.14, obr.8 – nerozumím číslování v obrázku, proč číslování částí obrázku 
nezačíná od 1? 
- V práci přejímáte několik obrázků z citace Pellestor, 2019, Proč tento článek vůbec 
nevyužíváte v textu? 
 
Moje otázky: 
 
- V práci píšete, že chromoanageneze probíhá u rostlin i živočichů. Mohla byste mi 
uvézt nějaké příklady u rostlin? 
 
- Mohla byste mi vysvětlit, jakým mechanizmem mohou způsobit SINE a LINE 
elementy zastavení či úplné zborcení replikační vidličky? (str.17) 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 

 


