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Posudek na bakalářskou práci
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Datum: 26.  5. 2009

Název práce:

NeinvazíVna prenatálna diagnostikas v odemých molekulámo-genetických
metód

EaI Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
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Jsou použité iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) auto r(ka) v rešerši  re[evantní údaje z literárních zdrojů?
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce heobsahuje nadstahdardně vlastni výsledky

Formální úrOveň Práce(Ob raZOvádokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
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Splnění cilů práce a celkové hodnocení:
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Otázky a připomínky oponenta:

K práci nemám závažnějších připomínek, pouze umístění obrázku až 4 strany poté,
co byl zmíněn v textu (str.  18) mi přijde daleko a je na úkor přehlednosti.
Na autorku bych měla následující dotazy:

1.  Neinvazivními metodami je možné detekovat např. trizonie plodu, Zároveň však u
plodu nemusí být postiženy všechny buňky, většinou se pak jedná o lehčí formy
syndromů. Je možné neinvazivní metodou odhalit tyto genetické mozaiky?

2. V práci předkládáte literátní úvod k velmi zajímavé problematice. Zajímalo by mě,
jestli se tomuto tématu chystáte věnovat v magisterské práci a jaké by mělo být její
konkrétní téma

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

borně   Evelmidobře   Edobře   Ene
Podpis školitele/oponenta:

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 bakakářských prací -
viz hftD://natur.cuni,cz/bioloQie/files/Bzkpravk]la-11 -12-2007.doc
Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail kocova@natur.cuni.cz (pro
účely zveřejnění na intemetu), a dále podepsaný v 1  výtisku Oako součást protokolu o
obhajobě) na adresu:
Dr.  Marie Kočová
Katedra genetiky a mikrobiologie
Univerzita Kariova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Wničná 5
128 43 Praha 2


