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Název práce: 
Strukturní aberace lidského chromosomu 22 a jejich klinické následky 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce si klade za cíl popsat mechanismy vzniku nejčastějších strukturních aberací, 
zmapovat dosud popsané přestavby na chromosomu 22 a seznámit čtenáře 
s klinickými projevy vybraných strukturních změn tohoto chromosomu. 
 

Struktura (členění) práce: 
Standardní, kromě abstraktu a klíčových slov v českém a anglickém jazyce práce 
obsahuje 6 kapitol včetně úvodu a závěru. Práce je doplněna seznamem zkratek a 

seznamem literatury. K členění na kapitoly: Zařazení kapitoly o reparačních 
mechanismech nepřináší žádný benefit pro pochopení problematiky, neboť je 
krátká a příliš povrchní. 
 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou relevantní, citování v textu jednotné, v seznamu literatury však 
nikoliv. Jsou zahrnuty práce vydané v 80. a 90. letech 20. století, naopak nejnovější 
citovaná práce je z r. 2013. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
- 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Formální úroveň práce je přiměřená. Text je po obsahové stránce celkem čtivý, 
výsledný dojem však kazí drobné, ale relativně časté prohřešky proti jazyku (skloňování 
podstatných jmen (koncovky), užití čárek ve větách, správné použití %, …) Pochopení 

sdělované myšlenky nepomáhají ani občasné nevhodné obraty a formulace: Co si 
máme představit pod pojmem „neméně důležité onemocnění“ (abstrakt)? Je nějaký 
rozdíl mezi LCR22 a LCRs22? „Mutace jsou díky reparačním opravným 
mechanismům opravovány…“ (abstrakt). Co jsou to „špatné opravy“? (str. 4) atd. 
 

Z formálních prohřešků lze zmínit práci se zkratkami (při prvním použití v textu nutno 
vysvětlit, všechny zkratky musí být uvedeny a vysvětleny také v přehledu zkratek, 
což není (např. zkratka SAA str. 8)), občas se vyskytne odstavec o jedné větě. 
Obrazová dokumentace se týká genetických změn a je vhodně použita. Vzhledem 
k charakteru práce, kdy podstatná část je věnována klinickému projevu 
popisovaných genetických změn, by práci dle mého názoru prospělo také zařazení 
obrázků demonstrujících zmiňované fenotypové znaky, což by rozhodně přispělo 
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k oživení popisů onemocnění. Na obrázky většinou nejsou v textu odkazy. V práci se 
vyskytují tři obrázky označené číslem 8. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Název práce slibuje rozbor dosud popsaných strukturních změn malého 
akrocentrického chromosomu 22 včetně jejich fenotypových projevů. V práci jsou 
popsané a dobře diskutované (např. str. 17) opravdu genetické lahůdky, 
pravděpodobné příčiny vzniku jednotlivých přestaveb. Ale: Osobně bych text 
koncipovala jinak a čekala bych v první řadě podrobné rozpracování každé vybrané 
přestavby coby podstaty tématu, a to ve smyslu: Pravděpodobný mechanismus 
vzniku – asociace s klinickými projevy – nabídka možných vysvětlení vztahu 
genotyp-fenotyp – (kde je to aktuální) srovnání fenotypů vzniklých v 
důsledku různých změn v totožném lokusu, případně úvaha nad mechanismy, které 
vedou k rozdílným projevům různých mutací téhož lokusu. Jistě toto není jediný 
správný způsob pojetí tématu, ale do centra pozornosti klade genetickou poruchu. 
Předkládaná práce je koncipována mnohem „statičtěji“ a poněkud sterilně, použitá 
struktura ubírá na přehlednosti, resp. ztrácí se trochu podstata práce, neboť meritem 
se zdají být různá onemocnění vznikající v důsledku strukturních přestaveb. K těm 
nejzajímavějším genetickým informacím se v práci čtenář relativně obtížně 
prokousává. 
 
Výše rozebraná polemika nad uchopením tématu a zmíněné formální nedostatky 
nejsou závažnými nedostatky, a práci proto doporučuji k obhajobě. Navrhuji 
hodnocení (v kontextu průběhu obhajoby) velmi dobře. 
 

Otázky oponenta: 

 Jak lze označit zmnožení úseku na chromosomu zahrnující jak duplikaci, tak 
triplikaci atd.? 

 Mohla by autorka ve zkratce blíže vysvětlit mechanismus SAA oprav? V textu je 
zcela opomenut. 

 Jakými metodami se dají identifikovat na chromosomu geny? (kap. 2, str. 3) 

 Na str. 13 autorka píše s odkazem na literární zdroj, že „geny 
v pericentromerické oblasti mohou být bez funkce“. Mohla by toto detailněji 
rozvést? 

 Vzhledem k výběru literárních pramenů se nabízí otázka, zda všechny práce 
z let 1970-1990 skutečně měla autorka k dispozici. Proč nebyly zařazeny také 
novější práce (2014-2016) – těžko si lze představit, že v dané problematice 
nebylo objeveno za poslední tři roky nic nového. 

 Proč je na obr. 1 u označení ramen p a q jednička? 
 
Připomínky oponenta: 

 Balancovaná translokace je i v češtině regulérně používaný odborný termín, 
netřeba překládat jako vyvážená (str. 15). 

 

Návrh hodnocení: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 

 


