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x škoIite|ský posudek Jméno posuzovate|e:
Doc. RNDr. ||ona Hromadníková, PhD.

Datum:
5.9.2006

Autor:
o|dřich Maza|
Název práce:
Metody neinvazivní prenatá|ní diagnostiky za|oŽené na extrace|ulární fetá|ní DNA a
fetá|ních buňkách přítomných v mateřské cirku|aci
x Práce ie Iiterární rešerší'
CíIe práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
ShrnutÍ dosávadních poznatků na po|i neinvazivní prenatá|ní diagnostiky n,abázi
fetá|ních nuňer a extrace|u|árních fetá|nich nuk|eových kyselin přítomných
v mateřské cirku|aci v průběhu těhotenství

Struktura (č|enění) práce:
Práci by by|o vhodné rozč|enit na dva ve|ké okruhy
1. fetá|ní buňky v mateřské cirku|aci
2' tetá|ní nuk|eové kyse|iny v mateřské cirku|aci

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši relevantní Údaje z Iiterárních zdrojů?

Oitaei néni mňgho a:.nejsou Citovány v textú.

Jsou získané vlastní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Ťema je..d iskútoVá n.o včetn ě. nej nověj š ích pÓŽň atků

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

uspokojivá

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Přes některé připomínky hodnotím práci k|adně.



otázky a připomínky oponenta:
V textu se vyskytují některé přek|epy HRCE gen místo RHCE gen
Kapitola fetá|ní granu|ocyty patří pod kapito|u fetá|ní |eukocyty.
Teplotní profil pro PCR v reálném čase pro většinu ap|ikacíje nás|edující:
50'C 2 min.,95 oC 10 min.,95 oC 15 s.,60 "C 1 min.

Ná\,rl.l hodnocení školite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

x ve|mi dobře L ] dobře
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Podpis škoIiteIe/oponenta:
,Žž.',.

Instrukce pro vyp|nění:
o Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
o V případě práce za|ožené na v|astnÍch výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) ve|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 (|ng. 'Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2'


