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l-lx Práce ie Iiterární rešerší. Práce obsahuie v|astní výs|edkv
Cíle práce (předmět rešerše, pracovni hypotéza.'')
Seznámení s tematikou cytogenetické diagnostiky mentá|ních retardací se
zaměřením na techniky FISH.
Úvod do prob|ematiky dip|omové práce.

Struktura (č|enění) práce:
Práce nejprve seznamuje s prob|ematikou cýogenetické diagnostiky mentá|ně
postiŽených pacientů a s významem subte|omerických aberací. Dá|e se věnuje
charakteristice a porovnání pouŽívaných metod. V závěrečném oddi|e popisuje
praktickou stránku věci, tj. vyuŽití výsledků v genetické diagnostice a prevenci, spo|u
s popsanými subte|omerickými aberacemi.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerŠi re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
Ano, jsou více neŽ dostatečné a jsou správně citovány'
Jedná se o aktuá|ní |iterární zdroje, fundované medicínské a bio|ogické časopisy,
moderní učebnice, autorské práce školicího pracoviště a webové stránky, vztahující
se k dané prob|ematice'

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Pub|ikace na dané téma zača|y vycházet v odborném tisku v úp|ném závéru
minu|ého století a daná prob|ematika patří mezi horká témata současné
cýogenetiky. Proto se nabízejí nejmodernější pub|ikace v odborném tisku i na
webových stránkách , z nichŽ autorka značnou část prostudova|a a ve|mi pěkně
porovnala.
Formálni úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková Úroveň):
Ve|mi pěkně dop|něno názornými obrazovými přílohami a tabu|kami,
napomáhajícími i |aikovi ( z h|ediska |ékařské genetiky ) pochopit prob|ém.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka dokonale pronik|a do prob|ematiky, která je na školicím pracovišti ( Úglc
2.LF a FN Moto| ) řešena na rutinní i výzkumné úrovni.Kromě toho si osvoji|a
zák|ady práce v cytogenetické |aboratoři a hodnocení chromozomů k|asickými
metodami a FISH, takŽe se stává p|atnou členkou pracovního týmu a sp|ňuje
předpoklady pro.zapojení se ve výzkumném programu ÚBLG. Bezvýhradně
doporučuji přijetí práce k završení bakalářského studia odborné bio|ogie a dá|e
doporučuji autorce pokračovat v řešení dané prob|ematiky i ve studiu magisterském.
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otázky a připominky oponenta:

Podpis ŠkoliteIe/oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

í'borně | |ve|mi dobře | |dobře

Instrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. V případě práce zaloŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce diplomové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni'p4 (pro účely

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá)' Viničná 7 , 128 44 Praha 2.


