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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo pojednat o schopnosti HIV-1 ovlivnit aktivitu HERV v infikovaných 
buňkách, vzájemných interakcích mezi proteiny a nukleovými kyselinami HIV-1 a 
HERV, a vlivu těchto interakcí na infekčnost HIV-1. 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěná standartním způsobem. Práce má celkem 21 stran, z toho pouhých 
11 stran tvoří vlastní tělo práce. Vzhledem k požadavkům biologické sekce, 
kladeným na tento typ práce tento rozsah zcela nepostačuje (doporučený rozsah je 
15-20 stran), práce je tedy téměř o třetinu kratší, než je požadováno. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou správně citovány, autor nicméně nevyžil všech 
dostupných literárních zdrojů, ani, dle mého názoru, dostatečně nevytěžil zdroje 
existující. Jakkoli je literatura co se týče interakcí HIV a HERV omezená, nebyla 
autorem zcela vyčerpána a bylo jistě možné sáhnout po příkladech i do článků 
pojednávajících o interakcích jiných zkoumaných retrovirů s HERV.  Překvapuje mě 
například, že práce nezmiňuje review van der Kuyla z roku 2012,souborně  
pojednávající přímo o problematice interakcí HIV a HERV. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce nebyla naplněna. Práce je o třetinu kratší, než je 
požadováno. Vyjadřování je místy až příliš stručné, což komplikuje pochopení 
čtenářům a čtenářkám mimo okruh retrovirologů. Zkratky nejsou správně zaváděny. 
Obrazová dokumentace je v pořádku, v práci je minimum překlepů. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splnila své cíle jen částečně. Výčet interakcí HIV a HERV byl nastíněn 
poměrně stručně, mnohde bez hlubšího vysvětlení popisovaných dějů, což je škoda 
a snižuje to informační hodnotu práce. Oproti pravidlům pro přípravu bakalářské 
práce pro biologickou sekci PřF UK je práce krátká a nutně tedy i obsahově až příliš 
stručná. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Na straně 6 uvádíte, že: „Retroviry jsou ssRNA viry s pseudodiploidním genomem, 
což znamená, že obsahují dvě molekuly mRNA.“ S tímto tvrzením nesouhlasím. 
Genomová RNA retrovirů nemůže sloužit jako mRNA. 
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Na straně 8 uvádíte: „…mezi nimiž se nacházejí protein kódující geny gag, pol, env, 
případně přídatné proteiny, nebo pozůstatky všech těchto genů.“ Je vždy 
bezpodmínečně nutné, aby provirus obsahoval alespoň pozůstatky všech genů? 
Není znám žádný případ, kdy by došlo k deleci některých genových sekvencí? 
 
Jakým způsobem virový protein Vif prolamuje buněčnou obranu navozenou 
proteinem APOBEC3C? 
 
Bylo zastoupení HERV 113 a 115 testováno i na jiné než polské populaci? 
 
Str. 15: Termín „starosvětské opice“ má v češtině jiný význam než zřejmě 
zamýšlený, tedy „opice starého světa“. 
 
Na straně 11 uvádíte: „Mechanismus účinku je nejasný, jelikož dochází k normální 
transkripci HIV-1 provirů a dokonce ani přítomnost RNA vazebného proteinu HERV-
K108 Rec by neměla mít na produkci HIV-1 vliv. To je 11 způsobeno tím, že HERV-
K Rec není schopen funkčně nahradit HIV-1 Rev, jelikož neváže HIV-1 RRE 
sekvenci. Opačná komplementace HIV-1 Rev a HERV-K RRE ale možná je (Yang, 
1999). Dokonce ani po inhibici protein-degradačních komponent nedochází ke 
zvýšení produkce HIV-1. (Terry, 2017).“ 
Jaké konkrétní protein-degradační komponenty byly v práci Terryho et al. 
Inhibovány? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře   x dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
 

 


