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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…) 
Práce se zabývá rolí E3 ubiquitin ligázy RAD18 v integritě genomu lidských buněk 
se zaměřením na dráhu umožňující toleranci DNA poškození (DNA damage 
tolerance pathway, DDT) a opravy dvouřetězcových zlomů.  
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce obsahuje krátký úvod do problematiky poškození a oprav DNA a definuje zde 
klíčovou roli RAD18 v těchto procesech. V práci je v dalších kapitolách rozebrána 
struktura a regulace RAD18, následně je probrána vlastní funkce RAD18 v DDT, 
v opravách dvouřetězcových zlomů DNA, a je diskutována i potenciální role RAD18 
ve vzniku nádorových onemocnění. V závěru práce je poskytnuto stručné a jasné 
shrnutí zaměřující se na rozdílné fungování RAD18 v DTT a v opravách 
dvouřetězcových zlomů DNA a jsou formulovány otázky, které by mohly být 
předmětem dalšího výzkumu. Práce obsahuje seznamy použitých zkratek a použité 
literatury.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor použil velké množství literárních zdrojů, především pak původní vědecké 
práce. Použité zdroje jsou relevantní a řádně citovány. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce je literární rešerší a neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Práce je napsána v anglickém jazyce, jazyková úroveň je velmi dobrá, text má 
jasnou strukturu a je dobře srozumitelný. Práce je doplněna 9 ilustracemi.  
Malou výhradu bych měl k použitým zkratkám, které nejsou občas vysvětleny při 
prvním použití v textu, a občas se ani nenachází v seznamu použitých zkratek, jako 
např. zkratka PRR, strana 12, 3. odstavec, věta: „Rad18 is best known for its crucial 
function in PRR“. Dále by pak bylo vhodné v celém textu používat jednotnou 
nomenklaturu pro psaní symbolů genů a jim odpovídajících proteinů. V textu je 
většinou napsáno Rad18 (tedy obecně gen, mRNA i protein), ale občas je použito i 
RAD18 (tedy výhradně protein), přestože v celém textu se hovoří skoro výhradně o 
RAD18 proteinu. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíl práce poskytnout přehled o roli Rad18 v integritě genomu lidských buněk byl 
zcela splněn. Práce poskytuje velmi dobře čtivý přehled o problematice a lze ji 
zájemcům doporučit k přečtení. Práci celkově i přes drobné výhrady hodnotím jako 
velmi zdařilou.   
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Pro diskuzi během obhajoby bych měl tyto otázky: 
 

1) Na str. 16 kapitola 4.4 uvádíte, že RAD18 se rekrutuje do IRIF i v NBS1 
deficientních buňkách (Huang 2009). Na druhou stranu, úplné vyřazení NBS1 
v myších (Hum Mol Genet. 2004 Oct 15;13(20):2385-97 a Cancer Res. 2003 
Nov 1;63(21):7263-9.) je letální jak na úrovni buněčné, tak i celého 
organismu. Je tedy absence NBS1 u lidských buněk slučitelná s jejich 
viabilitou? Jsou citované NBS1 deficientní buňky skutečně bez jakékoliv 
NBS1 aktivity? Je další komponenta MRN komplexu MRE11 potřebná pro 
lokalizaci RAD18 do míst DSBs? 
 

2) Ve své práci diskutujete též roli RAD18 v signalizaci G2 kontrolního bodu. 
Není pochyb o tom, že buňky aktivují kontrolní body (G1/S a G2) po 
masivním poškození DNA vyvolaném např. ionizačním zářením. Myslíte si, že 
tyto kontrolní body, a tedy i RAD18, jsou aktivovány v buňce i po mírném 
zvýšení množství DSBs, které v buňce může nastat např. v důsledku různých 
DNA transakcí, tedy bez vnějšího vlivu? Jaká je role těchto kontrolních bodů 
v ochraně integrity genomu u buněk bez exogenně vyvolaného DNA 
poškození?   

 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
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