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Posudek na bakalářskou práci

školite|ský posudek Jméno posuzovatele:
Radim BRDlČKArJatum: 2009_09_09

Autor: 30

Ňazev práce,:

Petra Gajdošová

| | řrace Je l|terarnI resersl Ve smys|u zveřejnéných poŽadavků (pravidel).

\,||e prace (preomet reserse' pracovni hypotéza...)

Literární příprava na porovnanísekvencí naiezených v pupečníkové krvi a siinách
desetiletých dětí v rámcí vyšetřených hypervariabilních oblasti HVsl a HVSII mtDNA

Struí<tura (členění) práee:

Rešerše se zabývá obecnými charakteristikami mitochondriální DNA se zv|áštním
zřete|em na hypervaribilníoblast tzv D-loop.
Je členěna klasickým způsobem do úvodu, popisu organe|y a jejích v|astností ,mitochcdriálníhc genonnu, závěr a Iiter"ární odkazy'

JsoupouŽité|iterárnízdro.1edostatečnéajsouvpráci@
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši r^elevantní údaje z literárníeh zdr"ojů?

Literární údaje o mtDNA jsou ve|ice bohaté a jistě by jich by|o možné pouŽít
mnohem více, nicméně v kaŽdém případě ie nezbytné proúost uváž|ivý výběr, ktený
by odpovída| dané potřebě' Z tohoto h|ediska lze pouŽité |iterární údaíe [ovaŽovatza dostatečné a odpovídající Úče|u rešerše'

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastnívýsledky, jsou tyto uýs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

PřestoŽe autorka jiŽ dosáh|a i vlastnÍch výs|edků, neby|y do práce zahrnuty
vzh|edem k jejich omezenému rozsahu.

Formá|ní úroveň pÉce (obrazová dokumentace,
FormálníÚroveň práce odpovídá požadavkům na studenta vsiupů;ícíno oo
výzkumné problematiky. Je dostatečně přeh|edná a netrpí vážnějšímijazykovými
prohřešky.
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Sp|nění cílů práce a ce|kové hodnocení:
Cí|e |ze povaŽovat za sp|něné přinejmenším z hlediska uvedenístudentky do
prob|ematiky, která má být v dalším období řešena'

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)

iborně ovelmi dob
Podpis ško| iteIeloponenta
v. r.

Instrukce pro vyplnění:
o Prosíme oponenty i školite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|iým

bodům (dodÉujte rozsah), tuěně vyznacené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
. Při posuzováníje nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací *

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

vqckova@natur.cur!.cz (pro Úče|y zveřejnění na internetu pro studenty), a dá|e podepsaný
v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na adresu:

. RNDr.B|anka Vacková, CSc.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univezita Kar|ova, Přírodovědecká faku|ta

Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika


