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Název práce: Metoc!y extrakce DNA z historického kosterního materiálu

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

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

-----ch-árakterizace vlastnoš-tí histori-ck-ých  kostí a v nich obsažehé' aD-NA
-     popis problematiky práce s degradovanou tkání
-vytvoření souhrnu izolačních_metod  pro aDNA, jejich srovnání

Struktura (členění) práce:

FTá-c-é-je č-leněna do kapitól Sé-ž-Fiá-ri--bó-úžitýóh Zkratek,  Úvod,  Historická kos-tTi-í ť-k-áň!

jako zdroj  DNA,  Kontaminace a možnosti  řešení,  Principy extrakce,  lnhibitory PCR,|1
Závěr a Seznam použité literatury, což odpovídá p!ně pož_adavkům na strukturuitbakalářské práce.i

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

Autorka použila plně dostačující literární zdroje, které jsou v práci vhodně využity á
správně citovány.  Do budoucna (např.  pro diplomovou práci) snad jen doporučují
použít spíše citace pomocí číslovaných odkazů do seznamu literatury,  nikoli přímé
icitace,  protože při jejich větším  množství se stává text jako celek méně přehledným
|a klade na čtenáře větší nárok.|

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

Práce neobsah-uje Žádné vlastní výsledky.'

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
-F'-ráce je velmi dobře a přehledně zpracována.  Nesmírně oceňuji vysokou úroveň

užitého mateřského jazyka, práce je čtivá a současně si zachovává kvalitu
odborného jazyka.  Má dobrou grafickou úpravu textu a téměř se v ní nevyskytují
překlepy.  Rozsah grafické dokumentace v práci je dostačující, co autorce mírně
vytýkám je Špatná kvalita některých grafických schémat (např. obr, 3, obr. 5) -
propříště doporučuji vyhledat schémata v lepším  rozlišení,  případně je nově vytvořit
a uvést odkaz na zdroj původního schématu (např. „zpracováno dle Wi_ls_o_n 2002).
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce splnila všechny vytýčené cíle,  přinesla kvalitní přehled o  práci s historic_ký_rTi
kosterním materiá]em a aDNA a zce[a jistě může posloužjt jako výchozí zdroj
informací pro další práci nejen autorce samé, ale i ostatním studentům,  kteří se
chtějí těmto tématům věnovat. Tuto bakalářskou práci celkoyě__b_9_d_ngt_ím ja_kg
nadprůměrně kvalitní.

Otázky a připomínky oponenta:

-nemám zásadních otázek, zajímá mě, zda se autorka chce tomuto tématu věnovat
i ve své diplomové práci a jakou formou

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

borně   |velmidobře   |dobře   |ne hověl
Podpis školitele/oponei

lnstrukce pro vyplnění:
•       Prosíme   oponenty  i   školitele   o  co   nejstručnější  a   nejvýstižnější   komentáře   k  jednotlivým

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Při  posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -
viz httD://natur.cuni.cz/bioloaie/files/Bzk-Dravidla-11 -12-2007.doc
Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 26. 5. 2008  na adresu
vackova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na intemetu pro studenty), a dále podepsaný
v 1  výtisku Oako součást protokolu o obhajobě)   na adresu:
RNDr.Blanka Vacková,  CSc.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fákulta

Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika


