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název práce: Využití laserové mikrodisekce ke genotypování biologického materiálu odebraného při potratu

cíl práce: Cílem diplomové práce bylo optimalizovat techniku laserové mikrodisekce minimálního množství 
biologického materiálu z tkáně odebrané při miniinterrupci a následnou genetickou analýzu s cílem 
individuální identifikace tkáně plodu. Téma bylo zvoleno s ohledem na současný trend a požadavky 
forenzní genetiky v této oblasti, kterými je analýza choriových klků odebraných ze zkoumaného 
vzorku.

struktura práce: Diplomová práce má 81 stranu. Členění práce je standardní (devět kapitol), jednotlivé 
kapitoly jsou dobře rozděleny a logicky na sebe navazují. Literární rešerše je zpracována srozumitelně 
s využitím nejnovější literatury. Použitá literatura je dostatečná (58 citací) a z relevantních zdrojů 
vztahujících se k danému tématu. Autorka cituje práce převážně z předních zahraničních forenzních 
časopisů, odkazy na použitou literaturu jsou v textu řádně uvedeny.

formální úroveň práce: Grafická stránka předkládané práce je na velmi dobré úrovni. Všechny obrázky a 
tabulky jsou přehledné, jsou řádně a srozumitelně popsány a v textu jsou uvedeny odkazy.

experimentální část: Autorka podrobně popsala použitou metodiku optimalizace dané genetické analýzy. 
Dosažené výsledky odpovídají množství testovaného biologického materiálu, kterého bylo méně, něž 
bylo původně plánováno. Nicméně i tak autorka zpracováním a analýzou 144 vzorků dosáhla cenných 
výsledků. Ty jsou podrobně diskutovány i s navržením dalších možných řešení. Absence statistického 
hodnocení je dána menším počtem analyzovaných tkání.

splnění cílů a celkové hodnocení: I přes značné problémy s poskytováním biologického materiálu 
z interrupcí Gynekologicko-porodnickou klinikou VFN autorka splnila stanovený cíl – aplikace 
techniky laserové mikrodisekce v oblasti forenzní genetiky při genotypizaci materiálu odebraného v 
průběhu miniinterrupce, separace fetální části choriových klků a stanovení čistého fetálního 
genetického profilu bez příměsi biologického materiálu matky. Autorka optimalizovala kompletní 
laboratorní postup zpracování těchto vzorků, čímž připravila metodu pro zavedení do praxe 
Kriminalistického ústavu Praha.

Stanovení úplného profilu STR z deseti buněk choriových klků je i v porovnání se světovými 
forenzními laboratořemi unikátní.

Kolegyně Beranová po celou dobu zpracování diplomové práce aktivně přistupovala k dané 
problematice. Velmi dobře umí pracovat s odbornou literaturou, zvládla celou řadu laboratorních 
postupů včetně obsluhy analytických přístrojů.
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