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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Autorka klade za cíl shrnout poznatky o proteinových restrikčních faktorech, 
uplatňujících se při infekci malými DNA viry z čeledí Hepadnaviridae, Parvoviridae, 
Polyomaviridae a Papillomaviridae. Dále se věnuje virovým mechanismům, které 
jsou namířeny proti funkci zmíněných restrikčních faktorů.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje obecný úvod, dále dvě kapitoly, jež jsou vhodně rozděleny do 
příslušných podkapitol a přehledný závěr.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila celkem 158 publikací, z čehož je asi ¼ v nesprávném formátu. 
Chyby se opakují a jsou pravděpodobně způsobeny citačním software. Jedná se o 
chybějící čísla stránek, chybný či nejednotně uvedený název časopisu (někde 
zkratkou, jinde je název celý), někde je navíc uveden i editor, jinde nejsou vypsáni 
všichni spolupracovníci. V jednom případě je citace uvedena duplicitně (Mitra and 
Guo). Použité publikace jsou recentní a z velmi vysoce impaktovaných časopisů. Co 
však považuji za hrubý nedostatek práce je fakt, že ze 158 publikací je téměř 
polovina (74) přehledových článků. V textu ani v seznamu literatury nejsou tyto 
publikace nijak označeny jako přehledové. V prvním odstavci kapitoly 3.1.2.2. je 
uvedeno 8 původních publikací, avšak všechny jsou zároveň uvedeny v následně 
uvedeném přehledovém článku Li et al., 2017). Stejná situace se opakuje v kapitole 
3.1.2.3, kde v review Harris and Dudley, 2015 jsou uvedeny 4 následující původní 
publikace. Dále v kapitole 3.4.1. je v souvislosti s popisem onkogenního potenciálu 
HPV uvedena původní publikace Reinholz et al., 2013, tato informace je v této 
publikaci uvedena v obecném úvodu, nikoliv ve výsledkové části.  
 
V textu jsou v některých případech citace uvedeny v samostatné větě (za tečkou), 
na straně 13 je v závorce uveden pouze autor, nikoliv rok. Nelíbí se mi i začlenění 
citací do věty – např. str. 19: „Podle studie provedené (Liang et al., 2013) má 
možnou roli v restrikci HBV i protein AID…“ 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je vhodně doplněna celkem 16 obrázky, obrázek 11 není ocitován. Dále 
upozorňuji na nevhodně zavedené zkratky, některé zkratky jsou v textu vysvětleny 
hned několikrát, jiné nejsou vysvětleny vůbec. Některé zkratky jsou vysvětleny až po 
několikerém objevení se v textu. V seznamu zkratek je u zkratky pro APOBEC je 
překopírován i část textu ze samotné práce. V případě středního tumorového 
antigenu nesouhlasím s jeho označením jako s-Ag. Dále nesouhlasím s vysvětlením 
zkratky CAA jako glutamin, nejedná o zkratku pro glutamin, ale o jeho tripletový kód. 
Tato zkratka + zkratka pro adenin, thymin, cytosin a guanin je dle mého názoru 
zbytečná (v opačném případě by musela být uvedena i zkratka pro uracil, který se 
v textu nachází či vysvětlení kodonu UAA).  
Práce obsahuje jen drobné překlepy, místy nejsou virové čeledi uvedeny kurzívou 
(3.2., 3.3.1.).  
Po jazykové stránce je práce kvalitní a čtivá, jen bych nahradila slovo „pendlovat“ 
vhodnějším, dále bych vynechala anglická slova v závorkách, (např. sensing, 
spacer, enhancer), v kapitole 3.4.1 je uvedení anglických slov zbytečné a nijak 
nepřispívá k lepšímu porozumění textu.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Studentka popsala mechanismy, jež vedou k rozpoznání virových patogenů, 
zaměřila se na mechanismy rozeznání virové DNA. Dále popsala obecné restrikční 
faktory namířené proti různým virům. Stěžejní část práce je zaměřena popsání 
restrikčních faktorů HBV, parvovirů, polyomavirů a papilomavirů. Velmi kladně 
hodnotím kapitolu závěr, která je jasným a velmi čtivým shrnutím práce.  
Vzhledem k výše popsaným citačním nedostatkům se však nabízí otázka, nakolik je 
studentka schopna pracovat s vědeckou literaturou a samostatně zhodnotit 
vyhledaná data.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
V kapitole úvod je popis buněčné a humorální složky vrozené imunity neúplný. 
V kapitole 2.1. se mi nelíbí opakující se informace (4x napsáno, že dochází k detekci 
nukleových kyselin, 4x následkem je spuštění odpovídající imunitní reakce a 3x že 
důvodem rozpoznání jsou jiné vlastnosti a modifikace oproti hostitelské NK). Místo 
opakujících se vět bych ocenila výčet těchto „jiných vlastností“ a modifikací. V úvodu 
kapitoly 3 uvádíte téměř totožný odstavec, jako je poslední odstavec kapitoly úvod, 
vynechala bych ho.  
 
Otázka č. 1: V kapitole 3.2.2. popisujete APOBEC3A jako restrikční faktor, v závěru 
kapitoly vyvozujete, že restrikční vlastnosti v tomto případě nemá. Proč je tedy tento 
faktor uveden? 
 
Otázka č. 2: Píšete, že senzor cGAS detekuje patogenní DNA, která se v buňce 
nachází v neobvyklém množství nebo neobvyklých pozicích. Jakým mechanismem 
je tato DNA rozpoznávána? Jaké pozice jsou popsány jako neobvyklé? Co by se 
stalo, kdyby v neobvyklém množství byla přítomna hostitelská DNA?  
 
Otázka č. 3: V kapitole 3.3.1. uvádíte, že na konci polyomavirového replikačního 
cyklu dochází k smrti infikované buňky. Jaký typ smrti máte na mysli?  
 
Otázka č. 4: Práce Lucifory a spol. popisuje mechanismus degradace cccDNA 
v buňkách nakažených HBV. Byla už popsána možnost přenosu do klinické praxe? 
Byl tento mechanismus potvrzen i na jiných modelech? 
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 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. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail kocova@natur.cuni.cz pro zveřejnění na 
webových stránkách katedry a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která bude 
nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 
Dr. Marie Kočová 

Katedra genetiky a mikrobiologie 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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