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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout současné znalosti o imprintingu u savců, se 
zaměřením na molekulární mechanismy imprintingu a lidské syndromy, 
pramenící z porušení imprintingu. 

Struktura (členění) práce: 
Práce je rozčleněna na kapitoly: úvod; molekulární mechanismy imprintingu 
(role různých molekul v navození imprintingu a 3 příklady, vedoucí odlišným 
způsobem k navození imprintingu u jednotlivých lokusů); kapitolu věnující se 
imprintingu u rostlin; popis 7 syndromů, souvisejících s narušením 
imprintingu, a závěr. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila ke své práci 32 publikací (většinou velmi aktuálních), z nichž 
je ale pouze 5 originálních prací, zbytek tvoří přehledové články (navíc 
neoznačené v textu pomocí úsloví typu „shrnuto v“). 
Některé odstavce (namátkou kontrolované) obsahují takřka doslovný překlad 
originálního odstavce. Taktéž chybí odkaz na původní články v místech, kde 
jsou přímo popisovány výsledky určitých studií. 
Jednotlivé články jsou správně citovány, kromě odkazu na práci „Eggermann 
et al. (2010)“, což podle seznamu použité literatury zahrnuje 2 odlišné 
články; je tedy třeba v textu rozlišit, který z těchto článků je citován.  
Jen drobnou chybičkou je nekonsistentní uvádění dovětku „et al.“, který u 
některých publikací chybí. 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Práce je napsána velmi hezkou češtinou, případné překlepy či gramatické 
chyby se vyskytují výjimečně, stejně jako neucelené odsazení odstavců či 
definování zkratky mimo její první použití. Do budoucna bych doporučila 
vyvarovat se použití slova „downstream“ v česky psaném textu. 
Převzaté obrázky obsahují úplnou citaci na originál, přesto považuji za 
nevhodné je převzít i s písmenem, které označovalo, že se v původním 
článku jednalo např. o „Obrázek 2C“, zvlášť, když nové pořadí obrázků je 
jiné (postupně jsou tedy obrázky doplněné písmeny „c“, „b“ a „a“). V česky 
psaném textu je také třeba přeložit anglicky psané popisky obrázku (viz obr. 
4).  
Z hlediska faktických chyb se objevuje pouze ve všech případech špatně 
napsaný název „Prader-Willi(e)“ syndromu, který by se měl podle autora 
(Heinrich Willi) psát bez koncového „e“. Druhou chybou je legenda u 
obrázku 4, kde je uvedeno, že „bialelicky exprimované geny jsou 
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znázorněny červeně“, namísto „černě“. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Podle autorky bylo cílem její bakalářské práce „shrnout dosavadní poznatky 
o imprintingu“. Tento cíl byl splněn velmi dobře. Celková délka práce (50 
stran) ovšem přesahuje stanovený limit. Doporučila bych nevěnovat se 
tématu tolik zeširoka, například práce na téma „Imprinting u savců“ nemusí 
obsahovat třístránkovou kapitolu „Imprinting u rostlin“; taktéž není třeba 
podrobně popisovat veškeré příznaky a varianty jednotlivých syndromů. 
Práce by měla pro autorku větší přínos, kdyby ubrala na kvantitě 
učebnicových faktů a podrobně zpracovala jen vybrané úzké téma 
s použitím originálních článků a vlastního hodnocení. 
V závěru autorka hezky shrnuje oblasti imprintingu, jejichž studium by bylo 
pro danou problematiku přínosné. 
Práce Zuzany Hejkrlíkové splňuje požadavky pro bakalářské studium a 
doporučuji ji ke přijetí. 

Otázky a připomínky oponenta: 
1) V textu je uvedeno, že Igf2r lokus se nachází na myším chromosomu 

17A. Co označuje písmeno „A“ u číslování chromosomu? 
2) Definujte prosím termín „diskordantní monozygotická dvojčata“. 
3) Jak je možné, že u některých savců je určitý lokus imprintován a u 

jiných je exprimován bialelicky, jako například v případě M6p/Igf2r 
lokusu? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


