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Práce obsahuje v|astní výs|edky.
e'ile práce (předmět rešerše,pracovní hypotéza...)
Cí|em baka|ářské práce byla rešeršeprob|ematiky týkajíc!s9 faktorů, které ov|ivňují
inkoróoraci ĎŇn a RNA mo|ekul do spermie a integraci DNA do genomu u
Jperňioveho pienosu (SMGT - Sperm Mediated Gene Tranšfer)

Struktura (č|enění)práce:

Práce je č|eněna standardně. Po krátkém úvodu nás|edují kapitoly objasňující
principý spermiového přenosu. Dále se autorka zabývá faktory, které ov|ivňují vazbu
a inteiňa|izaci cizorodé DNA a RNA do spermie a integraci DNA do genomu. V
da|šíchkapito|ách jsou popsány přístupy majícíza cí| zvýšeníúčinnostispermiového
přenosu, jako elektroporace, |iposomy apod. Zv|áštní kapito|a je věnovaná
á'teti.iatní inkorporaci DNA do spermií v semenotvorných kaná|cích varlete (TMGTTestes Mediated Gene Transfer), kdy lze získat transgenní potomstvo přirozeným
oplozením'

@zdrojedostatečnéajsouvprácisprávněcitovány?
literárních zdrojů?
pouzit(a) autor(ka) v rešerširelevantní údaje z

PouŽité |jterárnízdrpje jspu d9s1atečn.ě a spráúné].Giiováný'..gj16y$p6.ú.dqe.lsou
re|evantní k řešené prob|ematice
nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Zvolené téma je diskutováno vyčerpávajícímzpůsobem' Autorka na řešenou
problemáiiku ňah|íŽe|a z mnoha úh|ůa rozsah práce je v určitých aspektech nad
rámec zadání (Ťtuor), coŽ hodnotím ve]mi k|adně

ffirazovádokumentace,grafika,text,jazykováúroveň):
Formá|níúroveňiestandardní.Jazykováúroveňje
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Splnění cíIůpráce a celkové hodnocení:
Cíle bakalářské práce byly sp|něny beze zbytku. celkově hodnotím prácijako
ve|mi zdaři|ou a podnětnou pro dalšístudium

otázky a připomínky oponenta:

Připomínku mám jen k obrazové dokumentaci, která v práci zce|a chybí. Tento
fakt však nikterak neubírá na zajimavosti a přehlednosti řešeného tématu.

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
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ve|mi dobře
Pod pis škoIite|e/oponenta
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nevyhově|(a)

Instrukce pro vyp|nění:

r
.
.

i ško|ite|e o co nejstručnějšía nejvýstiŽnějŠíkomentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubrikyjsou povinnou souiástí posudkú.
Prosíme oponenty

V případě práce za|ožené na v|astnÍch výs|edcích hodnbt'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové'
Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické 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.

