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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Velmi oceňuji, že studentka zvolila aktuální, ne zcela 
dobře prozkoumanou, problematiku. Velmi pěkně a přehledně je zpracována teoretická část. 
V praktické části chybí některé zásadní věci, např. specifikace setu pro izolaci DNA a druh 
protisrážlivého činidla pro odběr krve na vyšetření. Popis sledovaného souboru by bylo 
vhodné uvést jako samostatnou kapitolu před zpracováním výsledků, ne až ve výsledcích. 
Studentka se nevyhnula některým gramatickým chybám, které práci do jisté míry ubírají na 
kvalitě (např. str. 26, 27, 29, 36, 53). Pozor na psaní odborných výrazů: chromozom x 
chromozóm x chromosom, leukemie x leukémie apod., dále na počeštěné anglické výrazy: 
př. assaye - lépe testy (str. 41).  
 
Dotazy a připomínky:  
1. Na str. 18 uvádíte, že u CML mohou být i zvýšené počty RBC, v dalším odstavci píšete, že 
erytropoéza u CML je redukována. Jak tato tvrzení vysvětlíte? 
2. V tabulce 10 a 13 nesouhlasí počty pozorovaných léčebných odpovědí, jak to vysvětlíte? 
3. Jak jste nastavovali "treshold" u jednotlivých polymorfismů? 
4. Některé alely jsou v naší populaci zastoupeny řídce (viz hodnocení heterozygtů s 
homozygoty dohromady), jak se hodláte k tomuto problému do budoucna postavit?  
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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