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Ií Práce je |iterární rešerší. ! Práce obsahuje vtastni v.ýsteotv
Gí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Gílem práce je podat přehled o současných možnostech neinvazivní prenatální
diagnostiky.

Struktura (členění) práce:

Práce má24 stran, je č|eněna na obsah, Úvod, nás|eduje kapito|a o neinvazivním
určení poh|aví, dá|e 2 kapito|y shrnující fetá|ní buňky přítomné v mateřské cirku|aci a
moŽnosti roz|išení fetální extracelulární DNA, 3 kapito|y zabývď1ícÍ se kva|itativní
diagnostikou fetá|ní DNA, 1 kapito|a zabýva1íci se kvantitativní diagnostikou, dá|e je
zalazena kapito|a popisující metody pouŽívané k ana|ýze fetá|ní DNA, Závěr a
seznam PouŽité |iteratury.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a)autor(ka)vrešeršire|evantníúdajez|iterárníchzdrojů?

Pod|e pouŽité |iteratury práce vychází pouze ze 14 citací' Ve skutečnosti je počet
citovaných prací da|eko vyšší. V textu se objevují fakta, která nejsou vůbec citována,
ačkoliv by být citována mě|a, dá|e se v textu objevují odkazy na citace, které nejsou
součástí seznamu |iteratury (např. str.6 Mue||er et a|., a jiné) a současně se
V Seznamu |iteratury objevují práce, na které není odkaz v textu (např. Zdeněk Hájek
a ko|. Rizikové a pato|ogické těhotenství. Grada pub|ishing 2oo4)'

Jsouzískanév|astnívýs|edkynebozvo|enétémaadekvátnéW

Dané téma je adekvátně diskutováno, autor uvádí k|ady i nedostatky dané metodikv.
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formá|ní úroveň práce je dobrá, v textu se neobjevují chyby ani překlepy.

Sp|nění cílů práce a celkové hodnocení:
Domnívám se, že o|dřich Maza| splnil cíl své práce, tj. podal ucelený přeh|ed o
zvoleném tématu. Tato práce můŽe sloužit jako teoretický zák|ad pro autorovu
experimentá|ní práci a po odstranění nedostatků v ob|asti citování literárních
zdrojů ijako součást diplomové práce.

otázky a připomínky oponenta:
Připomínky:
V práci postrádám seznam zkratek.
otázky:

. od jakého týdnqtěhotenství se dají pouŽít metody neinvazivní diaqnostikv a
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invazivní diagnostiky?
. Proč se ustupuje od pouŽití fetálních prenatá|ních buněk? | kdyŽ jich je

v mateřské cirku|aci má|o, není zde omezení na pohlaví p|odu.
. Ve své práci uvádíte, Že pro potřeby diagnostiky v souvis|osti s fetá|ní

extrace|u|ární DNA by by|o zapotřebí objevit univerzá|ní fetá|ní marker. Jak by
pod|e Vás mě| tento marker vypadat?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

! výborně X velmi dobře E oonre
p,!Egš!9!il9!9&p9!r9$4

Instrukce pro vyplnění:
o Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
. V případě práce za|oŽené na v|astních výsledcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v ,1 výtisku (ako souČást protoko|u o obhajobě) na

sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7, 12B 44 Praha2.


