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 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Roman Šolc 
Datum: 
23. 8. 2016. 

Autor: 
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Název práce: 
Strukturní aberace lidského chromozomu 22 a jejich klinické důsledky 
 

 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 objasnit vysokou míru výskytu a patologičnosti strukturních aberací 
lidského chromosomu 22 a popsat vybrané příklady takových aberací a jejich 
klinické důsledky. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce o rozsahu 30 číslovaných stran je členěna do šesti základních kapitol 
doplněných o seznam zkratek, seznam použité literatury a obsah. Kapitoly na sebe 
logicky navazují. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje 62 publikací a 3 internetové zdroje. Použité údaje jsou relevantní a 
jsou citovány korektním způsobem. Na str. 21 jsou dva odkazy na literaturu uvedené 
nesprávnou formou. Seznam použité literatury obsahuje nejednotnosti (zejména 
formát zápisu jmen a iniciál autorů) a u řady článků nejsou uvedeni všichni autoři. 
 
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 není příliš dobrá. Text obsahuje pravopisné chyby (ve 
skloňování, v zápisu nealfanumerických znaků atd.), stylistická úroveň není příliš 
dobrá. Některé chyby v textu, bohužel, zůstaly, přestože na ně autorka byla 
v průběhu psaní práce upozorněna. Text je vhodně doplněn obrázky, které jsou 
popsány řádným způsobem. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Práce je dobrou literární rešerší zvolené problematiky, která splňuje vytčený cíl 
práce. Obsahuje ovšem jisté nedostatky formálního rázu (viz výše) i obsahového 
(zejména rozbor syndromu Cat-eye a Emanuelova syndromu by mohl být zpracován 
kvalitněji (přehledněji, srozumitelněji, s lepší strukturací textu)). 
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Přes výše uvedené výhrady se nicméně domnívám, že autorka prokázala schopnost 
práce s odbornou literaturou a orientace v odborné problematice, a proto doporučuji 
přijetí její práce k obhajobě a navrhuji ohodnotit ji jako „velmi dobrou“. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
--- 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

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

 
 


