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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Předmětem práce je zmapovat a uceleně představit současné znalosti o inverzích 
na lidských chromosomech, přičemž zvláštní pozornost je věnována jejich 
evolučnímu a klinickému významu. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce v rozsahu 34 číslovaných stran (včetně bibliografie) je členěna do šesti kapitol 
(sedmou kapitolu představuje bibliografie). Kapitoly na sebe logicky navazují a v 
celku tvoří velmi koherentní, dobře strukturovaný text. 
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
 
Autorka cituje 105 zdrojů, zejména původních odborných článků. Použité údaje jsou 
relevantní a jsou citovány korektním způsobem. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní vědecké výsledky. 
 
Formální úrove ň práce  (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce má dílčí nedostatky, přičemž zejména se jedná o několik 
chyb v seznamu zkratek a některé formální zápisy inverzí, které neodpovídají 
aktuálně platné oficiální normě. Úroveň jazyka a stylistika jsou dobré, použité 
obrázky a tabulky vhodně doplňují text 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Práce je kvalitní literární rešerší zvolené problematiky, která splňuje vytčený cíl. 
Autorka při psaní postupovala velmi samostatně a iniciativně. Domnívám se, že 
autorka zcela naplnila zadání práce. Prokázala schopnost pracovat s odbornou 
literaturou, zorientovat se v určité problematice a aktivně zpracovat a uvést do 
souvislostí získané informace. Proto doporučuji přijetí její práce k obhajobě a 
navrhuji ohodnotit ji stupněm „výborně“, resp. vzhledem k některým formálním 
chybám jako „jedna mínus“. 
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Otázky a p řipomínky školitele/oponenta:  
 
--- 
 
 
Návrh h odnocení:  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis šk olitele/oponenta:  
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozd ěji do 
28.5. 2018  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro ú čely zve řejnění na internetu pro 
studenty ), a dále podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

• doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 

 
 

 


