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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…) 
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat nekódující kontrolní oblast genomu lidských 
polyomavirů a popsat její funkci. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce o celkové délce 40 stran má klasické členění a zahrnuje tak abstrakt a klíčová 
slova v českém i anglickém jazyce, obsah, seznam použitých zkratek, úvod do 
problematiky, hlavní text práce, závěr a seznam použité literatury. Hlavní text práce 
sestává ze dvou hlavních kapitol, které jsou věnovány polyomavirům a nekódující 
kontrolní oblasti (NCCR) tří lidských polyomavirů.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor v práci cituje úctyhodných 149 literárních zdrojů. Více než polovina z nich byla 
publikována před rokem 2000, jedná se tedy mnohdy o historické původní práce. 10 
citovaných zdrojů bylo vydáno po roce 2015 a dle mého mínění se pouze jedna 
z nich věnuje hlavnímu tématu práce, tedy NCCR. V databázích vědeckých článků 
se zároveň objevuje množství prací týkajících se NCCR polyomavirů vydaných po 
roce 2015, které v práci uvedeny nejsou. 
 
Nedostatky shledávám ve formátu citací. V případě citování publikací dvou autorů 
autor ve většině případů používá anglickou spojku „and“, v jednom případě 
spojovník „&“ a v jednom případě spojku „a“. U citací obrázků č. 7 až 12 došlo ke 
zdvojení citačních závorek. V některých případech jsou v citacích v textu práce 
uvedena kromě příjmení také křestní jména či iniciály autorů. V seznamu použité 
literatury je vhodné uvádět všechny autory dané publikace a pojem „et al.“ zde 
neužívat. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text je vhodně doplněn obrázky, které podporují porozumění. U obrázku č. 1 bych 
ocenila vyšší rozlišení či větší velikost, které by umožnily přečtení číselných hodnot. 
Z hlediska číslování v práci chybí obrázek č. 5. Obrázky s popisky v anglickém 
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jazyce nebyly nikterak upravovány. Text je vhodně strukturován a je psán pro mě 
srozumitelným a čtivým jazykem. Velmi oceňuji dobrou srozumitelnost zejména 
v pasážích, které se zabývají náročným popisem sekvencí a jejich řazením v NCCR. 
V textu lze bohužel nalézt řadu gramatických nedostatků. V některých případech 
chybí ve větách slova, případně jde o věty bez slovesa, nezřídka se objevují 
nesprávné koncovky slov či chybí mezery oddělující interpunkční znaménka. 
  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Domnívám se, že autor splnil cíl práce. Sepsal literární rešerši, v níž s využitím 
původní literatury podrobně popsal jednotlivé prvky nekódující kontrolní oblasti 
lidských polyomavirů a jejich funkci. Autor věnoval více než polovinu textu práce 
uvedení polyomavirů - jejich objevu, klasifikaci, struktuře virionu a genomu, 
životnímu cyklu, epidemiologii a patologii, a dále popisu transkripce a translace u 
viru SV40. Ocenila bych zkrácení těchto částí, které z mého pohledu nebyly vždy 
nezbytné pro pochopení hlavního tématu práce, a namísto toho věnování více 
prostoru právě stěžejnímu tématu nekódující oblasti. Velmi bych uvítala, kdyby se 
v textu práce objevily také myšlenky autora např. v podobě propojování objevů 
jednotlivých studií či vyvozování závěrů. Předložená práce dle mého názoru splňuje 
základní náležitosti a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
Připomínky se týkají spíše formálních drobností, nikoli obsahových či významových 
prvků 
 

• Latinské názvy (in vitro, in vivo, in silico, čeleď Polyomaviridae) by měly být 
psány kurzívou. 

 

• Při překladu zkratek považuji za vhodnější přeložit zkratku PCNA (z angl. 
proliferating cell nuclear antigen) např. jako „jaderný antigen proliferujících 
buněk“ namísto „buněčný antigen PCNA“ 

 

• U zkratky „pár bází“ (z angl. base pair) je obvyklé překládat ji jako „bp“, tedy 
tak, jak ji autor uvedl v seznamu zkratek, nikoli „pb“ jak autor dále používá 
v textu, ačkoli chápu, že je to v českém jazyce matoucí. 
 

• GM1 je gangliosid, nikoli glykoprotein 
 

• Při uvádění poznatků bych doporučila specifikovat, jakého polyomaviru se 
daný objev týká, neboť zpravidla nelze na základě takového objevu s jistotou 
tvrdit, že je závěr platný pro všechny další polyomaviry 
 
 

Otázky: 
 

• V univerzitním systému je v náplni práce zmíněno zaměření se na NCCR u 
BK polyomaviru a záměny, které se v oblasti vyskytují u pacientů 
s onemocněním ledvin. Jaký je podle současných poznatků pohled na vztah 
mezi záměnami v NCCR BK polyomaviru a vývojem nefropatie? 
 

• Co je známo o tom, jakým způsobem vzniká a jak je regulována v práci 
zmiňovaná microRNA nalézající se v NCCR? 
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• Napadá Vás, zda a případně jak by bylo možné využít znalostí o struktuře a 
přestavbách v NCCR při diagnostice či léčbě polyomavirových onemocnění? 

 
 

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 masek@natur.cuni.cz pro zveřejnění ve 
studijním informačním systému UK, a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která 
bude nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 

Dr. Tomáš Mašek 
Katedra genetiky a mikrobiologie 
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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