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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce se týká optimalizace heteroduplexní analýzy 
postupem gelové elektroforézy s teplotním gradientem pro účely diagnostiky dědičně 
podmíněné hluchoty v genu GJB2. Teoretická část má 28 stran a podává informace o 
anatomii sluchového ústrojí, sluchových vadách, genu GJB2 a metodě TGGE, které se týká i 
experimentální část práce. Cílem praktické části byl návrh amplifikačních primerů, příprava 
vzorků DNA a podmínek separace v gelu při tepelně denaturačním gradientu. 
 
Dotazy a připomínky: Práce je napsaná pečlivě, s několika překlepy frekvenčně 
odpovídajícími charakteru práce. Někde se objevují drobné formální chyby - například 
termíny Peltier technologie (str. 8), draslíkové ionty (str. 14), věta obsahující část "se sample 
bufferem" a hned následuje "s running pufrem" (str. 34), nesrozumitelná je věta v diskusi 
…"k naučení se jejího praktického provedení". U dvou ze tří testovaných mutací nejsou 
v práci uvedeny jejich populační frekvence pro bílou rasu jako takovou, u mutace W24X není 
nikde v DP upřesněno, že jde vlastně o mutaci Trp24stop, výskyt uvedený v tabulce 2 by se 
tím pro čtenáře zjednodušil. K textu bych měl na studentku dotazy: 
Považujete za dostatečný screening založený na těchto třech mutacích v GJB2 genu?  
Kolik procent případů dědičné hluchoty byste statisticky v ČR pomocí této TGGE zachytila a 
kolik by naopak zůstalo takto postaveným screeningem nediagnostikováno? Čím byste další 
mutace dovyšetřila? Jak by vypadal panel vyšetřovaných mutací pro romské rodiny? 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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