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Vliv deaminasy adenosinu v RNA na virovou infekci eukaryotických buněk 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této bakalářské práce bylo rešeršním způsobem zpracovat dostupné 
informace o antivirálních aktivitách enzymů skupiny ADAR (deaminasy adenosinu 
účinkující na dsRNA) převážně v eukaryotických buňkách. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura této bakalářské práce je naprosto tradiční, tato práce obsahuje všechny 
nezbytné části v klasickém pořadí. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor použil dostatečné množství zdrojů, které správně cituje. Martin pracuje s 
literaturou velmi dobře a je schopen dobře oddělit podstatné informace od informací 
nepodstatných. Přehledové články jsou řádně označeny a jejich počet nepřevyšuje 
míru obvyklou.  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Tato práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je po formální stránce na dobré úrovni, stejně tak jako obrázky v této práci 
použité. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Ačkoliv mým původním záměrem bylo vypracování práce popisující jak antivirální 
tak i provirální působení enzymů skupiny ADAR, velmi brzy se ukázalo, že by toto 
zadání vyústilo v práci svojí délkou značně přesahující povolený rozsah. Proto hned 
zpočátku došlo k redukci na pouze antivirální role ADARu v eukaryotických buňkách. 
Martin práci napsal velmi samostatně, moje role spočívala v korekci textu, respektive 
v upozornění na nejasná či kostrbatá vyjádření, která Martin samostatně opravoval a 
vylepšoval. Musím konstatovat, že tato práce byla jednou z mála mnou vedených 
prací, kdy jsme se nedostali do časového tlaku, k čemuž jednak přispěla virová 
epidemie, jednak také schopnost autora dodržovat nastavené termíny. Aby bylo 
učiněno hodnocení za dost, konstatuji že „cíle práce byly splněny“.  
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