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Posudek na bakalářskou práci

;5; oponentský posudek Jméno posuzovate|e: Pave| Čapek

Datum. 15.5.2006

Autor: Jana Drábová

Název práce: VyuŽití subte|omerické F|SH p
s mentá|ní retardací

Cite prac
Cílem práce by|o shrnout metody vyuŽívané k detekci přestaveb v subtelomerické
ob|asti a dá|e nastínění prob|ematiky jejich výskytu u pacientů s mentální retardací.

Struktura (č|enění) práce:
Baka|ářská práce má 27 číslovaných stran a je členěna do 3 h|avních kapito| (stavba
a popis subte|omery, metody vyuŽívané k detekci subte|omerických přestaveb,
vyuŽití subte|omerické F|SH u pacientů s mentální retardací).

Jsou pouz|te ||terárni zdro1e dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z líterárních zdrojů?

Autorka pouŽi|a relevantní údaje z recentních literárních zdrojů, přičemŽ tyto zdrojejsou v naprosté většině v práci a V seznamu pouŽité literatury správně citóvány'

JĎUu Z|sKaÍ|e V|astnI Vys|eoKy neoo zvolene téma adekvátně diskutovány?

Zpracovaná tématika vyuŽití subtelomerické FISH při vyšetření pacientů s mentá|ní
retardací je autorkou adekvátně diskutována.

Formá|ní úroveň práce (obrazová oorumé

obrazová dokumentace, grafika, text i jazyková úroveň jsou na dobré úrovni,
nicméně práce vykazuje drobné formálními nedostatky.

Sp|nění cílů práce a celkové hodno
Baka|ářská práce prokazuje velmi dobý přehled autorky o dané prob|ematice,
autorka ve|mi peč|ivě zpracova|a informace z odborné |itgptury a dobře je v práci
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otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude současiizvere;nenycn
informací)

/

interpretova|a. Autorka bezesporu sp|nila všechny cíle práce'

Instrukce pro vyplnění:
o Prosíme oponenty i ško|itele o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tuěně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku'. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnotte rovněŽ pouŽité metody a
zpracovánívýs|edků, obdobně jako u práce diplomové.

r Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro účely
zveřejnění na internetu)' a dále podepsaný v 1 výtisku (jako souČást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.


