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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…)  
Obecně bylo cílem práce zhodnocení současného stavu vědění o fyziologických a 
patologických funkcích proteinu BRCA1, zejména jeho významu v patogenezi nádorů 
prsu, reparaci poškozené DNA a iniciaci genomové nestability. Práce se zaměřuje na 
vztah mezi mutacemi genu BRCA1, změnami struktury jím kódovaného proteinu a 
následnými změnami jeho funkcí a interakčních schopností. Práce se zaobírá i 
problematikou sestřihových variant BRCA1, které byly dosud jen málo zkoumány. 
Vzhledem ke své důležitosti, jak z hlediska našeho pochopení základních buněčných 
procesů, tak z hlediska medicínského, představuje reparace DNA jedno 
z nejaktuálnějších a nejvíce studovaných témat současné molekulární biologie. 
Téma práce bylo tedy výborně zvoleno a taktéž bylo i výborně dosaženo cíle, tedy 
shrnutí dostupných informací ve studované oblasti. 
 
Struktura (členění) práce: 
Členění práce odpovídá standardním požadavkům. Práce obsahuje abstrakt 
(i v anglické verzi), obsah, seznam zkratek a klíčová slova, úvod a vlastní tělo práce, 
přehledně a logicky členěné do jednotlivých kapitol.  Práci uzavírá diskuse shrnující 
daný stav poznání v dané problematice a obsahující i plány autora na jeho budoucí 
vědeckou činnost. Rozsah jednotlivých oddílů a kapitol je poměrově adekvátní. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Rozsah použité literatury výrazně převyšuje běžné požadavky na bakalářskou práci. 
Citováno je 84 prací, jak původních, tak i přehledných článků; nechybí ani odkazy na 
internetové zdroje. V případě zájmu si tak čtenář může snadno dohledat množství 
rozšiřujících informací. Práce obsahuje i velmi recentní literární zdroje, které jsou 
správně a účelně citovány. Výběr literárních zdrojů velmi dobře monitoruje současný 
stav vědění v dané problematice.   
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Vlastní výsledky autora nejsou přímo obsaženy. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je vhodně doplněna obrázky a tabulkami, které umožňují snadnější orientaci 
v popisované problematice a zároveň shrnují současný stav poznání. Určité výhrady 
mám pouze k jazykovému projevu (viz. příloha), kde časté používání „anglické 
stylistiky“, patrně díky překladu z anglické literatury, vede k horší srozumitelnosti vět. 
Je třeba také dbát na jednoznačnost vyjadřování – ojediněle není zcela zřejmé, co 
chtěl autor tou kterou větou říci. Jinak je práce napsána pěkně, text má svou logiku a 
návaznost. Občas se vyskytují překlepy.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Práce jednoznačně splňuje své cíle a představuje obsáhlou a kvalitní rešerši na dané 
téma. Obsaženy jsou i velmi aktuální výsledky ze světové literatury. Čtenář práce tak 
po jejím přečtení získá solidní představu o funkcích proteinu BRCA1, kterou si může 
snadno rozšířit díky dobře zvolené a citované literatuře. 
Škoda jen, že čtivost a přesnost textu občas trpí ne zcela jasným vyjadřováním, 
zejména ale hojným používáním „anglické stylistiky“ (viz. příloha). I přes tuto drobnou 
výtku však předkládanou práci hodnotím jako výbornou, vzhledem k její odborné 
náplni. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Ot. 1) p11-12: Pozorováním vnitrobuněčné lokalizace proteinových produktů různých  
delečních mutantů genu BRCA1 byla zjištěna přítomnost nukleárního lokalizačního 
signálu v exonu 11 tohoto genu. Níže je pak uvedeno, že ani chybějící exon 11 nebrání 
proteinu BRCA1 v jeho transportu do jádra. Jak jdou tato tvrzení dohromady? 
Ot. 2) V práci uvádíte (p20, druhý odstavec), že „reparace pomocí NHEJ je aktivní 
hlavně v mitoticky neaktivních buňkách a v průběhu G1 fáze BC. Existují skutečně 
nějaké informace o aktivitě NHEJ v mitoticky neaktivních buňkách? Je totiž známo, že 
nejcitlivější k ionizujícímu záření jsou hlavně rychle se dělící buňky (kostní dřeň atd.), a 
to kvůli nutnosti procházet mitosou  (která je z pohledu nezreparované DNA kritická). 
Nedělící se buňky naopak mitosou neprocházejí (alespoň ne tak často) a je tedy 
otázkou, jak dalece je u nich reparace DNA nezbytná a jak aktivní jsou „senzorické“ 
mechanismy poškození DNA. Některé naše předběžné výsledky např. naznačují, že 
diferencované nedělící se buňky mohou přežívat s nezreparovanou DNA, případně 
umírají, je-li poškození závažnější. 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta   
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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