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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Předkládaná bakalářské práce si klade za cíl shrnout dosavadní poznatky  
o organizaci a vlastnostech chromatinu v  oblastech exonů a intronů. 
 Výsledky nejnovějších studií poodhalují skutečnost, že určité uspořádání a 
modifikace chromatinu mohou přímo napomáhat rozpoznání exonů při 
sestřihu  
pre-mRNA.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Bakalářská práce je členěna do tří hlavních částí. V první části autor nejprve 
popisuje proces zahrnující sestřih pre-mRNA a jeho alternativní formu. V 
další části pak charakterizuje strukturu a modifikace chromatinu a zaměřuje 
se zejména na roli chromatinu v regulaci genové exprese, včetně 
specifického rozmístění nukleosomů v rámci sekvence DNA. Poslední část 
bakalářské práce je orientována již na vlastní cíl a to funkční propojení 
chromatinových modifikací se sestřihem pre-mRNA a jeho dva možné 
mechanismy regulace. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor cituje přes 90 původních prací, což považuji za více než dostačující. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní experimentální výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Bakalářská práce je psána v anglickém jazyce, po formální a stylistické 
stránce je na velmi dobré úrovni. 
 
Pouze bych autorovi doporučila, aby si pro příště dal pozor na drobnou 
neobratnost při překladu anglického textu do českého jazyka (např. 
„anglický“ slovosled: RNA sestřih). 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Bakalářská práce splnila své cíle. Poměrně velké množství citovaných prací 
(celkem 94) i vlastní obsah bakalářské práce svědčí o autorově dostatečné 
znalosti studované problematiky, schopnosti se v ní náležitě orientovat a 
zpracovávat získané výsledky. 
 
Výsledkem je kvalitní bakalářská práce, kterou doporučuji k přijetí. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
 
Žádné zásadní připomínky nemám.  
 
 
Otázky:  
 

1) Autor zmiňuje v bakalářské práci methylace H4K20 a H2BK5, mohl by 
velmi stručně objasnit, s jakými procesy jsou tyto modifikace 
asociovány? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta   
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


