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EE Práce je literámí rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cílem práce bylo zpracovat podrobnou literární rešerši týkající se metod
používaných k izolaci DNA z kosterního materiálu historického stáří, porovnat tyto
metody, zdůraznit jejich silné stránky a výhody.

Struktura (členění) práce:

Práce je dle návrhu studentky logicky členěna do šesti kapitol:  1.  Úvod, 2.  Historická
kostní tkáň jako zdroj DNA, 3.  Kontaminace a možnosti řešení, 4.  Principy extrakce,
5.  Inhibitory PCR a 6.Závěr.

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

Domnívám se, že autorka prokázala značnou zběhlost v práci s literárními zdroji,
které v textu na správném místě vhodně citovala a uvedla v seznamu použité
literatury. Používala primárních citací, prokázala schopnost práce s databázemi
odborné literatury.

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 považuji za standardní.



Strana 2

Instrukce pro vyplnění:
•      Prosíme  oponenty  i  školftele  o  co  nejstručnější  a   nejvýstižnější  komentáře   k  jednotlivým

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Při posuzování je nutno zohlednít požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -
viz http://natur.cuni.cz/bioloqie/filesmzk-pravidla-11 -12-2007.doc
Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 26. 5. 2008  na adresu
vackova@natur.cuni.cz ®ro účeh/ zveřejnění na intemetu pro studenty), a dále podepsaný
v 1 výtisku Úako součást protokolu o obhajobě)  na adi€su:
RNDr.Blanka Vacková, CSc.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Kariova, Přírodovědecká fakulta

Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika


