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Název práce:
Mikroduplikace na lidských chromozomech

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Autorka si kladla za cíl shrnutí současných poznatků o vybraných mikroduplikacích 
na lidských chromozomech spolu s jejich fenotypovými projevy, dále se autorka 
dotýká porovnání mikroduplikací s mikrodelecemi na obecné úrovni. 

Struktura (členění) práce:

Práce o rozsahu 30 stran je logicky členěna do šesti kapitol. Po úvodu do 
problematiky a popisu vzniku mikroduplikací následují podkapitoly rozebírající již 
konkrétní vybrané mikroduplikace na lidských chromozomech a závěrem je zmíněna 
komparace mikroduplikací a mikrodelecí.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

V práci je použito přes 80 literárních zdrojů, což je pro práci bakalářského stupně 
plně dostačující. Seznam použité literatury zahrnuje práce recentní i publikace 
staršího data, přičemž údaje z nich použité jsou relevantní. Jednotný styl citování je 
zachován v textu i v seznamu použité literatury. Avšak ojediněle chybí odkaz na 
publikaci, která je zmíněna v textu (viz str. 9: Pasillas et al. 2011). A v případě 
Rosenfeld et al. 2012 se v seznamu použité literatury nacházejí odkazy na dvě 
publikace s tímto hlavním autorem a téže rokem, v této situaci je vhodné publikace 
v práci odlišit (např. „Rosenfeld et al. 2012a“ a „Rosenfeld et al. 2012b“). 

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

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce je po formální stránce kvalitní, vhodně doplněna tabulkou a 13 obrázky, u 
nichž je jen drobná chyba v číslování (po Obr. 11 následuje Obr. 14, chybí tedy Obr. 
12 a Obr. 13). Práce je psána přehledně, srozumitelně, zcela bez gramatických chyb 
a bez překlepů. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka napsala kvalitní literární rešerši, která splňuje vytyčené cíle a přehledně 
shrnuje poznatky o vybraných mikroduplikacích na lidských chromozomech. Práce 
vypovídá o autorčině orientaci v dané problematice a schopnosti pracovat se 
zahraniční vědeckou literaturou. Práce obsahuje také náznaky vlastního názoru na 
problematiku a její kritické zhodnocení. 
Předložená práce splňuje kritéria bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě 
a v případě kvalitně provedené obhajoby navrhuji hodnocení „výborně“.

Otázky a připomínky oponenta:

Otázky autorce:

1) Co Vás vedlo k výběru mikroduplikací na lidských chromozomech, kterými se 
v práci zabýváte? 

2) Jaká z Vámi popisovaných mikroduplikací je považována za nejčastější? 

3) Jak si vysvětlujete, že jedna a tatáž mikroduplikace se u někoho projeví 
fenotypově a u někoho je naprosto bez příznaků? 

4) Jaká je známa nejkratší mikroduplikace, u které již byly pozorovány klinické 
projevy? 

Návrh hodnocení:

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

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –

viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf.
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 31. 5.  2016  na adresu 

petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu:

 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika




