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Autor:     Lenka sarnová

Název práce:    siRNA design

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Rešerše metod predikce siRNA a jejich aplikace v dostupných  programech.

Struktura (členění) práce:

Logická a dobře čitelná.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?Použil(a)autor(ka)vrešerširelevantníúdajezliterárníchzdrojů?

Literatura je adekvátní a správně citována.

\\\\

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledkyadekvátnímzpůsobemzískány,zhodnocenyadiskutovány?

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce je dobře členěná a srozumitelná,  se třemi obrázky a třemi tabulkami které jsoukvěci.Jepsanávdobréangličtině(sdrobnýmichybami,kteréalenemajívlivna

srozumitelnost textu).

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:                                          "

Předložená bakalářská práce uceleným způsobem popisuje současné znalosti  RNAi
a možnosti designu siRNA a miRNA pro konkrétní experiment, včetně velmi
rozsáhlého a kompletního seznamu  programů a webových portálů pro jejich  predikci.Vlastnízhodnocenívzávěrujepoměrněstručné(pouhýjedenodstavec),alekvěci.Prácijsemsipřečetlsezájmemahodnotímjivýborně.
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Otázky a připomírŤky oponenta:

1.    Názvy/zkratkyjednotlivých genů a proteinů nejsou používány konzistentně. V
případě jména genu,  které obsahuje číslo,  by toto číslo mělo vždy být
přiřazeno k názvu,  například  pomocí pomlčky (např. Aga-2 a  ne Aga 2).

2.   Chybí citace u  převzatého (?) obrázku č.  1.  Doporučuji v elektronické verzi
doplnit, jestliže práce bude veřejně vystavena na webu. Také legendu k
obrázkům umist'ovat u všech obrázků stejně, buď pod nebo nad obrázek.

3.   „rate of homology"   (str.  5 nahoře)je nesrozumitelné,  lépe „degree" nebo
„level  of homology".

4.   Doporučil bych dodržovat velká a malá písmena ve zkratkách jak je zvykem,  i
když se zkratka vyskytne na začátku věty, tedy: siRNA a ne SiRNA.

5.   „Endogenous  miRNAs are usually only partially homologous to the 3'UTR of
target mRNAs  .." (str. 4 dole). Zajímalo by mě, jak moc jsou miRNA podobné
cílové sekvenci.  Možná by věta zněla správněji takhle?: ,,Endogenous
miRNAs usuálly contains few mismatches .."

Návrh  hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

borně          velmi dobře          dobře
Podpis školitele/oponenta:

lnstrukce  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  http://natur`€uni.cz/biolog`ie/files/Bzk-pravidla-11 -12-2007.c!QQ

Posudek,   prosím,  zašlete  v elektronické  podobě  na  e-mailovou  adresu  p±±±a@natiir.cuniíiz„
jako  Předmět/Subject  uveďte:   Posudek  bakalářské  a  dále   1   podepsaný  výtisk  na  adresu:
RNDr.  František  Půta,CSc.,  Katedra  buněčné  biologie  PřF  UK,  Viničná  7,   128  44  Praha  2.

(Elektronická  verze  bude zveřejněna  s  předstihem  na  internetu,  tištěná  poslouží jako  součást
protokolu o obhajobě)


