
 Strana 1
Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
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Autor: 
Hana Draberová 
Název práce: 
Prader-Williho syndrom a Angelmanův sydrom 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce je charakterizovat fenotypové projevy Prader-Williho a Angelmanova 
syndromu a geny lokalizované v regionu 15q11-q13, uvést do souvislosti patologie 
jednotlivých genů a konkrétní fenotypové projevy a zhodnotit vztah mezi typem 
patologie genu, resp. typem chromozomální aberace, a podobou fenotypového 
projevu, a možnosti využití rozdílných genových patologií v diagnostice PWS a AS. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce o rozsahu 29 číslovaných stran je členěna do sedmi základních kapitol 
doplněných o seznam zkratek, seznam použité literatury, seznam odborných pojmů 
a obsah. Kapitoly na sebe logicky navazují a v celku tvoří velmi koherentní, dobře 
strukturovaný text. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje 108 publikací a jednu internetovou databázi. Použité údaje jsou 
relevantní a jsou citovány korektním způsobem. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní vědecké výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá. Text je prakticky bez chyb a je vhodně doplněn 
obrázky. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Práce je kvalitní literární rešerší zvolené problematiky, která splňuje vytčený cíl. 
Autorka při psaní postupovala velmi samostatně a iniciativně. Domnívám se, že 
autorka zcela naplnila zadání práce. Prokázala schopnost pracovat s odbornou 
literaturou, zorientovat se v určité problematice a aktivně zpracovat a uvést do 
souvislostí získané informace. Proto doporučuji přijetí její práce k obhajobě a 
navrhuji ohodnotit ji stupněm „výborně“ 
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Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
--- 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 

 
 


