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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 je rešerší zabývající se především koronavirovými RNA methyltransferázami, 
ale podrobně popisuje i funkci dalších, především lidských, methyltransferáz. Tyto 
virové enzymy sytetizují RNA čepičku a jsou tak esenciální pro virovou replikaci. 
Práce srhnuje současný stav poznání včetně známých inhibitorů. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce se skláda z Úvodu, čtyř hlavních kapitol (Eukaryotická mRNA čepička, 
Molekulární charakteristika SARS-CoV-2, S-adenosylmethionin a methyltransferázy, 
Inhibitory methyltransferáz), které jsou dále členěny do podkapitol, Závěru a 
seznamu citací. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano, práce cituje 128 zdrojů včetně výsleků publikovaných velice recentně. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formálně je práce na vysoké úrovni. Výjimečně se objeví chyba, např. ve větě "Na 
povrchu SARS-CoV-2 se nachází homotrimery glykoproteinu S (Walls et al., 2020), 
jež využívá pro vstup do buněk, obdobně jako SARS-CoV, díky interakci s 
angiotenzin-konvertujícím enzymem 2 – ACE2 (P. Zhou et al., 2020)." je slovo díky 
nadbytečné. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Rešeřše je podrobná a přitom přehledná, jednoznačně zasluhuje hodnocení 
známkou výborně. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
V práci se několikrát objevuje tvrzení, že proti SARS-CoV-2 neexistuje efektivní 
specifická léčba (např.: "Doposud nebyla vynalezena žádná efektivní léčebná 
metoda" a "SARS-CoV-2 je nový virus a v současné době nejsou k dispozici léky 
určené specificky proti němu.")  
 
To naštěstí není pravda. Mohl byste diskutovat přípravu, produkci a klinické využití 
monoklonálních protilátek? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
     

                         
 
 

 
 


