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 Heterochromatinové varianty lidského karyotypu 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce jsou jasně definovány ve čtyřech bodech: obecně představit 
heterochromatinové varianty, popsat často vyskytující se heterochromatinové 
varianty, uvést metody jejich zkoumání a zhodnotit jejich klinický význam.  

Struktura (členění) práce: 
Práce má standardní členění se všemi náležitostmi pro BP. 

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 uvedeno celkem padesát literárních zdrojů, což je méně, než bývá 
obvyklé, soudím však, že se jedná o méně studovaný fenomén a lze tak tento počet 
považovat za dostatečný. Seznam literatury je v jednotném formátu. V samotném 
textu lze nalézt drobné nepřesnosti ovšem v únosné míře (and vs. &, nebo 
nenahrazení autorského kolektivu zkratkou et al.). Svérázný přístup byl zvolen 
v případě citací školitelem (práce jednoho autora ze stejného roku je lépe v textu 
rozlišovat např. Šípek et al. 2012a, Šípek et al. 2012b). 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text je psán s logickou návazností, plynule a srozumitelně s minimem překlepů. 
V textu je celkem 16 kvalitně vyvedených obrázků a pět tabulek. Přes rozsáhlost 
obrazových příloh poněkud nezbývá místo na samotný text, který by měl být 
těžištěm bakalářské práce. Chtělo by se říci, že méně je někdy více. Velikost 
některých obrázků je až neúměrně velká a výsledný efekt působí spíše jako snaha o 
navýšení celkového počtu stran práce. Některé obrázky se věnují natolik obecně 
známým fenoménům, že mohly být z BP vypuštěny zcela (např. obr 2. nebo obrázky 
demonstrující pruhovací techniky). Tab 4. neměla být řešena formou přímého 
převzetí z citované práce, v této podobě třetí sloupec obsahuje odkazy na literární 
zdroje, které nejsou v BP uvedeny.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce působí poněkud rozpačitým dojmem. V porovnání s jinými BP je stručnější a 
celkově se domnívám, že toto zajímavé téma mohlo být pojato lépe. Na úkor 
probíraného tématu práce dává velký prostor popisu v cytogenetice obecně 
známých fenoménů, které mohly být zcela vynechány nebo výrazně zhuštěny. 
Kapitola 4 přestavuje (na šesti stránkách) popis různých metod studia karyotypu, 
jejichž princip je cytogenetiké veřejnosti dobře znám a chybí mi jejich hlubší 
zasazení do probírané problematiky. Na druhou stranu pasáže věnující se 
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heterochromatinovým variantám (větší část kap. 2 a 4) kvalitně shrnují probíranou 
problematiku a prokazují autorčin vhled a schopnost kritického hodnocení. Vytyčené 
cíle práce tedy lze považovat za splněné a i přes zmíněné připomínky doporučuji 
práci k obhájení. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 
 
Větší pozornost by zasloužilo i jasné definování zda se autorka v BP zabírá 
variantami v konstitutivním či fakultativním heterochromatinu. 
 
Na str. 11 vypadla z textu 5,8S rRNA. 
 
V případě uvádění procentuálního zastoupení chr. přestaveb v jednotlivých studiích 
doporučuji zmínit i počet analyzovaných vzorků, obzvláště pokud se zjištěné 
frekvence v jednotlivých pracích výrazně odlišují. Bylo by též možné jednotlivé 
výsledky zprůměrovat a zpřesnit tak představu o zastoupení jednotlivých variant 
v populaci. 
 
Dotazy: 
 
Nelze podle navrhované definice považovat za heterochromatinovou variantu 
každou pericentrickou inverzi? Proč pak byly tyto v textu opomenuty? 
 
Jaké FISH markery (sodny) přijdou autorce vhodné pro studium probíraných 
variant?  
 
Bude-li autorka pokračovat v tématu pro DP, jaké přístupy/metody hodlá použít? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře  x  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. 

 
 

 


