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Posudek na bakalářskou práci

|E| škoIite|ský posudek
ffi oponentský posudek

Jméno posuzovatele: Mgr. Martina Kujanová

Datum: 5.9.2008

Autor: Petra Gajdošová

Název práce:
Regu|ační ob|ast mitochondriá|ního genomu a jeho variabiIita

Xf I Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|).
l Práce obsahuje navíc i v|astní výsledky.

Gíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cí|em práce je popsat mitochondriá|ního genom a jeho charakteristiky, zaměřit se na
variabi|itu kontro|ního Úseku mitochondriá|ní DNA (mtDNA) a jeho vyuŽití pro detekci
mutacíspojených s rakovinovým onemocněním či procesem stárnutí. Dá|e
představit vyuŽití tohoto úseku pro forenzní účely či popu|ačně-evo|uční studie'

Struktura (čIenění) práce:
Ce|kový rozsah práce je 37 stran a je č|eněna předepsaným způsobem na český a
ang|ický abstrakt, seznam pouŽitých zkratek, Úvod s uvedením cÍ|ů práce' |iterární
přeh|ed, kteý má 3 |ogické části - popis mitochondrií a jejich úlohy v buňce,
v|astnosti mitochondriá|ního genomu, charakteristiky regu|ační oblasti mtDNA a
souvis|ost zde přítomných mutací s rakovinou či procesem stárnutí a zmínění
několika příkladů zforenznich ap|ikací' Práce končí stručným závěrem a Seznamem
pouŽité |iteratury'

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citoúáňy?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z Iiterárních zdrojů?
ANo. Autorka v práci pouŽila 46 správně citovaných referencí. Literatura je aktuá|ní.
Autorka prokáza|a, že umí třídit a formálně pracovat s re|evantními informacemi.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výs|edky, jsou tyto výclea1y
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje v|astní výs|edky.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):
Práce je kva|itní, na dobré jazykové úrovni' Text i|ustrují 4 obrazové černobí|é
dokumentace střední kvality, ke kteým mám drobné připomínky: vztahuje-|i se
obrazová dokumentace k textu, mě|o by na ni být v textu odkázáno;jsou-li v obrázku
popisky v ang|ickém jazyce, měly b1it pře|oŽeny do jazyka českého. TaktéŽjedna
poznámka k textu: určité termíny by měly být pouŽívány jednotně - ne jednou
v českém a podruhé v angIickém jazyce (napřík|ad. cRS _ CambridŽská referenční
sekvence).

Sp|nění cíIů práce a celkové hodnocení:
Baka|ářská práce Petry Gajdošové je velmi zdaři|á a předsevzaté cí|e by|y naprosto
sp|něny. Autorka se očividně v dané prob|ematice dobře orientuje. Před|oŽenou
práci proto doporučuji k obhajobě'
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otázky a připomínky oponenta:
otázky:
1. Vysvět|ete prosím termíny, které v textu pouŽíváte: hap|otyp, HeLa buňky,
po|ycistronní moleku |a.

2. V čem tkví význam vysoké mutační rych|osti mtDNA?
3. V práci se setkáváme s prob|ematikou dé|kové heterop|azmie. Máte-|i variantu
s homopo|ymerním C-úsekem a sekvenační signál za tímto úsekem ,,spadne.. (ak je
v textu uvedeno), jak získáte informaci o zbytku sekvence?
4. strana 24, řádek 12 _ inzerce C:C/G:G - zřejmě jde inzerci CC:GG v pozici 309?

Připomínky:
1. hraniční pozice HVsl, HVS|| a HVS||| v kontro|ním úseku nejsou ve všech studiích
jednotné' Například se mohou |išit pro forenzní a popu|ačně-evoluční úče|y (viz.
Brandstátter et al. ,2004a |nt J Lega| Med 118:47-54;2004b |nt J Lega| Med
118:294-306)
2, ce|ý kontrolní úsek mtDNA nemůŽeme povaŽovatza tzv. ,,hot-spot... Jde o
jednot|ivé rych|e mutující nukleotidové pozice, které se vyskytují i v kÓdujícím úseku.
3' vyuŽití kontro|ního úseku pro forenzní úče|y má i svá úska|í - více o této
problematice napřík|ad v Budow|e et a|. (2003, Annu Rev Genomics Hum Genet
4:11941) a Salas et al. (2007, Forensic Sci lnt 168: 1-13).

/

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

ve|mi dobře
Podpis školiteIe/oponenta :

Instrukce pro vyp|nění
. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
r Při posuzování je nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských pracÍ _

viz http://natur.cuni.czlbiologie/fileslBZk-pravidla-'1 1 -1 2-2007.doc
o Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě ) nejpozději do 7. 9. 2008 na adresu

vackova@natur.cuni.cz (pro úěeIy zveřejnění na internetu pro studenty), a dále podepsaný
v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na adresu:

o RNDr.B|anka Vacková, CSc.
Katedra antropo|ogie a genetiky č|ověka
Univerzita Kar|ova' Přírodovědecká faku|ta

Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká repubtika


