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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
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Jméno posuzovatele: 
Mgr. Jana Drábová, Ph.D. 

Datum: 
 

Autor: 
Klára Mária Košuthová 

Název práce: 
Inverzie na ľudských chromozómoch 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předmětem rešerše je utvořit ucelený přehled o dosavadních znalost o inverzích 
v lidském genomu. Zaobírá se jak jejich evolučním, tak i klinickým významem. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna přehledně na úvod, čtyři samostatné kapitoly zpracovávající 
zadané téma a závěr. Rozsahem jsou kapitoly přiměřené. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Celkem práce cituje 105 zdrojů, většinou se jedná o původní práce, ale je použito 
i několik literárních rešerší. Zdroje jsou celkově relevantní a aktuální.  
U článků dvou autorů je citace chybně uváděna jako "první autor et al.". 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Ve formální stránce práce shledávám tyto nedostatky: 1) seznam zkratek je neúplný, 
obsahuje překlepy a chyby, některé zkratky jsou definovány špatně; 2) v textu 
postrádám odkazy na tabulky a grafy, které by je lépe začlenily do kontextu kapitol, 
ke kterým náleží (zejména tam, kde je i legenda velmi strohá); 3) zápisy inverzí jsou 
nejednotné (lze najít až pět různých způsobů zápisu) a neodpovídají normě (ISCN); 
4) studentka používá nesprávně slovo patogenní místo slova patologický 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předkládaná práce poskytuje ucelený přehled současného poznání o inverzích 
lidských chromozomů, čímž splňuje požadavky bakalářské práce. Celkově je práce 
obsahově velmi zdařilá, zaobírající se širokým tématem, které studentka zpracovala.  
I přes formální nedostatky hodnotím práci jako celkově zdařilou. 
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Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
K práci mám tři dotazy a jednu připomínku: 
Dotazy: 
1) V kapitole o vzniku inverzí studentka popisuje mechanismy NAHR, NHEJ a 
FoSTes a demonstruje na obrázku, jak jejich působením vznikají delece. Mohla by 
uvést, jak jejich působením vznikají inverze? 
2) Studentka uvádí, že inverze predisponují k vzniku delecí (popř. duplikací). 
Dokázala by popsat mechanismus/mechanismy, jakými by se tak mohlo dít? 
3) Na str. 9 studentka uvádí, že invertovaný haplotyp H2 (v oblasti 17q21.31) se 
v evropské populaci vyskytuje s frekvencí až 30 %, v africké populaci 6% a v asijské 
u méně než 1 %. Avšak na str. 19 uvádí frekvenci u Evropanů 25 %, Asiatů 5 % a 
0 % u ostatních populací. Dále na str. 18 hovoří o inverzi na alele H1, nikoliv na H2. 
Jak tedy přesně vypadají alely H1 a H2 v oblasti 17q21.31 (popř. existují jejich 
subtypy?) a jak je to s jejich frekvencí v jednotlivých populacích? 
Připomínka: 
1) Při uvádění počtu záznamů inverzí v internetových databázích by měl být uveden 
stav k aktuálnímu datu, vč. uvedení data poslední revize. 
 
 

Návrh hodnocení: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/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 nejpozději do 
28.5. 2018  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění 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 
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