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Datum:
5. 5. 2006

Názevpráce: Roera

lÉqe je Iiterární rešersí. BEce obsahujeilastní
Cí|e,práce.o

[::1T."-.'":^'^"^.:].-: i: uce|ený přehled abérací chroňozomu 11 u |eukemií.Součástí práce je,roún.ěŽ'vysv,oiteni ňólál.'iáňi ó"iJi"il;''l' ;#T:illickýchma I ig n it a přeh |ed 
T9t?d, "d,"tekce 

ch romozom""ý;ň ;il V; l"6"",.,iřu1y.n, m nosti
:!^"]1..1 g"lu M,LL pro další prognÓiu a léčbu ň"ň.'á.ny.h s leukemiemije nejvíceprostoru věnováno tomuto genu'

Struktura (etenOni) prace:
Baka|ářská práce má 31 stránek v|astního textu a B stran pří|oh. Je č|eněn a do 7kapito|: ,l. Úvod, 2. Aberace chromozomu 1,l u leukemií, 3' Metody detekcechromozomových 

1měn, 4. Závěr,5. Cí|e..da|si prácá, 6' Seznam riíeiátu,y a7' Seznam pří|oh' Součástí práce je rovněžAbstrakt a Seznam zkratek'

C ita ce jso u pop i sová ny j ed n otn ě, ; ;;;;;;'uř"T''v"''.'|?Hl], ; a beced n í mpořadí. PouŽity jsou |iterá rní pozntatl.v . eá.ty;ř;;;;ř'ničních zdrojů.

s pouŽitím v|astních výsledků v dip|omoúe.ň'Ji'

Formá|ní Úro

::J':iT ?5-'[T ::. ] :' 1:?:: 
n-a vyso ké ú ;;ň i HňĚ' 

"ti. 
r.a znázornění vh od n ědoplňují text, tabuIky v pří|ohách jšou pečlivě 

" 
pooňoil;;,"1;#ď'J:ffi:"

obrázky dokumentují přís|uŠné aóerace chromozomu 11' Pravopisné ani gramatickéchyby se v práci nevyskytují'

Splněnící|ůprace
Práce sp|ni|a výyčený cíl _ podává uce|ený přehled o aberacích d|ouhých i krátkýchramen chromozomu 11 u leukemií sezaměřením na ořestarrhrr|\/tI l no^, l A,,f^-|.^.:Yn9Žvysvetrute#.'áil,;:frfffi :ilt"J.:lil.iil:ffi 1Í:?#LL3"#!iA!,'"Ř"detekce chromozomových změn. Vzhledem"k ái"g.;;jickému a prognostickému

Jí:::J:-?ffirací 
chromozomu 11 u nemocných š|eukemiemije'pie-Jt<ijoana práce



otázky a připomínky oponenta:

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

velmi dobře
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Podpis škoI iteIe/oponenta :

/

|nstrukce pro vyplnění:
. Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí pošudku.. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnotte 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.cz (pro Úče|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku 6at<o soúeast protototu ó onnaiooo; ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 12B 44 Praha 2'


