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Název práce: Heterochromatinové varianty lidského karyotypu 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle práce dle autorky:  

 obecně představit heterochromatinové varianty 

 popsat často se vyskytující heterochromatinové varianty 

 uvést metody zkoumání heterochromatinových variant 

 zhodnotit jejich klinický význam dle provedených studií 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje celkem 25 obsahových stran včetně seznamu referencí. Je 
přehledně členěna do obsáhlé teoretické části, která se věnuje jak podstatě 
variability lidských chromozomů obecně, tak posléze i vyšetřovacím metodám 
klinické cytogenetiky. Následuje speciální část práce, která podrobně rozebírá 
jednotlivé varianty podle příslušných chromozomových oblastí. Na závěr je 
diskutován i klinický význam variant a práci uzavírá stručný závěr. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce cituje celkem 50 literárních pramenů. Výběr literatury je nepochybně 
dostatečný a odpovídá tématu práce. V určitém rozporu s doporučeními (ovšem 
s požehnáním školitele) autorka využívá v určité míře i citací článků staršího data, 
neboť v řadě případů jde o významné studie, jejichž nálezy jsou dodnes opakovaně 
citovány, aniž by původní závěry byly revidovány/doplněny recentnější publikací. 
Jejich použití tak osobně vidím jako opodstatněné. Technické a typografické aspekty 
citací jsou v pořádku, zdrojovány jsou i obrázky. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Není relevantní - Práce je literární rešerší bez vlastních dat. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Celková úroveň práce je velmi dobrá, ke zpracování nemám výraznějších 
připomínek. Převzaté obrázky nejsou v úplně optimálním rozlišení, což limituje jejich 
čitelnost/zřetelnost v rámci bakalářské práce, kde jsou zřejmě využity ve větší 
velikosti (rozměrech, než byly rozměry původní).  To není chybou autorky (omezená 
dostupnost obrázků ve vyšším rozlišení), obecně bych ale doporučoval uvádět 
obrázky v původní velikosti, aby nebyly prezentovány rozostřené. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle 1-3 byly jistě beze zbytku splněny, autorka se se všemi body vypořádala velmi 
kvalitně. Ohledně bodu 4 – klinický význam – je třeba zdůraznit, že studentka 
nestuduje medicínský obor, o to více je třeba zdůraznit, že i diskuse k tomuto 
je tématu velmi podrobná a kvalitní.  
Vytkl bych snad jen obsah části věnované diagnostickým metodám, která zmiňuje 
prakticky veškeré známé vyšetřovací metody chromozomů, z nichž ovšem jen 
limitované množství je jich dnes reálně využíváno. Naopak možnosti podrobné 
diagnostiky pomocí mutlipróbové FISH jsou v textu práce spíše opominuty. 
 
Práci hodnotím jako velmi zdařilou, studentka prokázala výborné schopnosti práce 
s cizojazyčnou literaturou a získané poznatky dokázala utřídit a kriticky shrnout do 
omezeného prostoru bakalářské práce. Jednoznačně doporučuji práci k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Otázky: 

1) Z uvedených variabilit je možná nejzajímavější oblast chromozomu 9. Některé 
Vámi citované práce dokonce přímo popisují různé homologní oblasti 
v pericentrické oblasti lidského chromozomu 9. O jaké homologii mluvím? 
Jaké jsou evoluční aspekty této oblasti?  

2) V textu uvádíte možnosti podrobnějšího vyšetření některých 
heterochromatinových variant pomocí metody array-CGH. To má však určité 
limitace (a nemyslím ty zmiňované finanční). Co by Vás napadlo? 

3) V současné době probíhá velká diskuse nad genetickým testováním osob, 
které chtějí darovat gamety (spermie, vajíčka) pro program asistované 
reprodukce. Na základě Vašich aktuálních znalostí – doporučila byste 
nositele variant chromozomů jako dárce? Byly by Vaše odpověď stejná pro 
všechny typy variant? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 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. 

 
 

 


