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Předložená diplomová práce v rozsahu 81 stran si klade za cíl přispět k řešení významného 
tématu v oblasti forenzní genetiky - stanovení profilu DNA vhodného pro individuální identifikaci při 
výskytu minimálního množství buněk ve velmi specifickém biologickém materiálu odebraném při 
miniinterrupci. Zvolené téma respektuje nejnovější trendy a možnosti v této oblasti - použití laserové 
mikrodisekce k odebrání fetálních buněk choriových klků ze zkoumaného vzorku. Výsledkem řešení 
tohoto tématu by pak mělo být zavedení konkrétního postupu do forenzní praxe.

Struktura práce je logicky a přehledně členěna. Jednotlivé kapitoly literární rešerše jsou 
dostatečně obsáhlé a sumarizují současnou úroveň problematiky, čemuž odpovídá i použitá a 
citovaná literatura čítající 58 prací.

V experimentální části autorka podrobně popisuje a vysvětluje jednotlivé kroky optimalizace 
uvedené genetické analýzy. Tyto kroky jsou velmi časově a především finančně náročné, takže 
zjištěné skutečnosti budou jistě využity v dalších forenzních laboratořích. Získané výsledky jsou 
adekvátní (především) dostupnosti zkoumaného materiálu a finančním možnostem, to ale nesnižuje 
kvalitu a význam práce. Prakticky chybí statistické zhodnocení, což je pochopitelné vzhledem 
k množství zkoumaných vzorků a především případů. Výsledky jsou dostatečně diskutovány včetně 
navržení dalších možných řešení.

Také formální úroveň práce je na dobré úrovni s vyváženým použitím obrazových materiálů. 
Snad jen by bylo vhodné při popisu metod, pracovních postupů a pod. použít trpný rod a věnovat více 
času konečné úpravě textu.

Je možné spolu s autorkou konstatovat, že vytčený cíl byl splněn - byla optimalizována metoda 
stanovení individuální identifikace fétu z velmi nízkého počtu buněk ve vzorku. Po případném 
publikování by bylo možno tuto metodiku použít jako laboratorní manuál. Navíc, uvedené výsledky 
odkrývají další možnosti studia a zkoumání problematických stop s minoritním podílem biologického 
materiálu pachatele. Práce svým rozsahem věrně odráží složitost forenzního zkoumání biologických 
vzorků a interpretace výsledků, které se stále neobejde bez subjektivního hodnocení a vysoké 
erudovanosti zpracovatele.

V diskusi navrhuji vyjádřit se k tématu výpočtu paternitního indexu a pravděpodobnosti otcovství
- čím je dána, z jakých podkladů vychází. A na závěr, je-li možné uvést celkový počet zpracovaných 
případů (interrupcí) a úspěšnost stanovení fetálního profilu DNA vhodného k individuální identifikaci
včetně (alespoň) přibližného vyčíslení nákladů pro získání představy ze strany neforenzní veřejnosti o 
finanční náročnosti znaleckého zkoumání v oblasti genetiky.

Navrhuji oponovanou diplomovou práci Bc. Kariny Beranové hodnotit výborně.
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