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Posudek na bakalářskou práci
Jméno posuzovatele: Vladimir Krylov

E školitelský posudek
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oponentský posudek

Datum: 14.8.2008

Autor: Jana Rybářová

Název práce: Metylace a přenos somatického jádra do enukleovaneho oocytu u
savců
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Bď Práce je ]iterární rešerší ve smys]u zveřejněných pozadavku (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastn výsle ky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
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Struktura (členění) práce:

Práce je rozdělena do celkem šenukleotransferuodobojživelníkůmetylaceademetylacegenomukapitolasetýkáodlišnýchmetylarůznýchdruhůsavců.Podstatnáproblematiceimprintinguzpohlesti kapitol. V úvodu autorka mapuje histori posavce.Dálesezabýváhlavnímimechanismyvrámcičasnéhoembryonálníhovývoje.Následujícíčníchstrategiíunormálníchaklonovanýchembryíčástbakalářsképrácejetakévěnovánaduembryotransferuafaktorům,kteréúroveň

metylace ovlivňují.
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Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správne citovany?Použil(a)autor(ka)vrešerširelevantníúdajezliterárníchzdrojů?•xiz„vJÁ~.,!` ` '
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto vysledkyadekvátnímzpůsobemzískány,zhodnocenyadiskutovány?

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazykova uroven).

Formální úroveň bakalářské práce je velmi dobré úrovni. Obrazová dokumentacehdnědolňu.epsanýtextJazykováúroveňjepočetnýchúpraváchdobrá.
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Splněni cilů práce a celkové hodnoceni:
Cíle bakalářské práce byly splněny. Autorka zvládla zpracovat poměrně složitou
problematiku na velmi dobré úrovni. Výtku bych měl k stylistické stránce bakalářské

práce v průběhu jejího psaní. První část textu vyžadovala poměrně rozsáhlou
korekturu. Největší problém byl mnohdy doslovný překlad anglického textu a
ignorování českého řazení slov. Po několika konzultacích si autorka své chyby
uvědomila a další průběh psaní již nevyžadoval větších úprav z mé strany. Na

druhou stranu musím vyzdvihnout značnou samostatnost při zpracování této práce.
Autorka se naučila pracovat s odbornou literaturou a dokázala, Že je schopná
kriticky zhodnotit získaná literární data. Celkově práci hodnotim jako velmi zdařilou a
doporučuji jí ke kladnému hodnocení.

Otázky a připomínky oponenta:

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

borně lvelmi dobře E dobře
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 bakalářských prací viz httD://natur.cuni.cz/bioloaie/files/Bzk-oravidla-11112-2007.dQQ

