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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: Holá Dana 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum: 2.6.2010 
 

Autor: Ondřej Pelák 
 
Název práce: Nepřekládané RNA v herpesvirové infekci 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle nejsou v práci explicitně stanoveny, nicméně lze předpokládat, že cílem bylo připravit 
přehled současných znalostí o malých nekódujících RNA (miRNA), kódovaných v 
genomech retrovirů, a jejich úloze v biologii virů a jejich hostitelů 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce splňuje podmínky na členění pro bakalářské práce rešeršního typu (abstrakt, úvod, 
dvě hlavní kapitoly na téma RNA umlčování obecně a Viry a miRNA, závěr, seznam 
literatury). Celkem má 36 stran, z toho vlastní rešerše (úvod až závěr) je na 24 stranách 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Počet citací (123) je více než dostačující pro bakalářskou práci a všechny použité literární 
zdroje jsou relevantní tématu. Snad jen v první části práce, věnované obecné problematice 
RNA umlčování, mohly být použity novější zdroje než z let 2002-2004, kterých je zde 
většina (a např. na str. 14 jsou takové údaje označovány jako nedávná pozorování, což v 
této rychle se vyvíjející problematice není příliš korektní). 
Literární zdroje však bohužel v řadě případů nejsou v textu práce citovány správně; dvojice 
autorů jsou velmi často označovány jako et al. (str. 10, 14, 17, 23, 26), není rozlišováno na a 
a b u článků se stejným rokem vydání a autory (str. 7, 8, 9, 11), některé citace uvedené v 
textu chybí v seznamu literatury (Houbaviy et al. 2005, str. 9; Zhang et al. 2002, 2004, str. 
10; Fire et al. 1998, Aravin et al. 2003, Parrish et al. 200, Zamore et al. 2000, str. 11), někde 
jsou špatně uvedené nebo chybějící letopočty (str. 11, 13), u některých autorů jsou uvedeny 
i jejich iniciály (str. 18), řazení citací v závorkách nemá často žádný systém (není ani podle 
abecedy, ani podle roku vydání). Citace Grundhoff et al. 2006 v Seznamu literatury je z 
nějakého důvodu zařazena do písmene C a forma citací v seznamu také není sjednocena 
(zkratky časopisů někdy s tečkami, nekdy bez; u autorských kolektivů někdy „and“ před 
posledním jménem, jindy ne, někdy více autorů zkracováno i v seznamu jako „et al.“, jindy 
všechna jména vypsána ...). To vše bohužel snižuje celkovou úroveň práce. 
 
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): 
 
V práci je zařazeno 5 barevných ilustračních obrázků převzatých z literatury; jejich 
názornost a kvalita je dostatečná. Grafická úprava práce je rovněž v pořádku. Jazyková a 
formální úroveň textu je bohužel již horší – práce obsahuje množství překlepů a 
interpunkčních chyb, časté jsou anglismy (ať už se jedná o nevhodné hromadění přívlastků 
před podstatnými jmény (extrémní příklad = ... miRNA byly detekovány pouze v AIDS 
roztroušených velkých B buněčných lymphomech ... str. 26), pořadí slov ve větách, či přímo 
termíny pocházející z angličtiny, které přitom mají své české ekvivalenty). Srozumitelnost a 
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čtivost textu je tím naneštěstí značně zhoršena. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Obě hlavní části práce hodnotím rozdílně. Zatímco druhá část práce rozhodně podává 
pěkný přehled o současných (dosud nepříliš rozsáhlých) znalostech v oblasti problematiky 
miRNA kódovaných v genomech herpesvirů, včetně jejich diskutování a stanovení otázek, 
které vyžadují další výzkum, první část práce, zabývající se obecně problematikou RNA 
umlčování, již tak podařená není a autor se v ní často dopouští přílišného zjednodušování. 
Souvisí to samozřejmě s velkou šíří této problematiky a předepsaným malým rozsahem 
bakalářské práce; bylo by proto vhodnější, kdyby se autor zaměřil např. pouze na miRNA 
obratlovců/savců (a vynechal ostatní skupiny organismů), případně zcela vynechal 
problematiku siRNA. Práci by to, podle mého názoru, rozhodně prospělo. 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
K práci mám následující připomínky: 

1. autor by si v budoucnu rozhodně měl dát pozor na preciznost svého vyjadřování. 
Příklady: 

a) str. 7 ... siRNA často vznikají z mRNA, transposonů, virů nebo 
heterochromatinové DNA ... jediné, co přímo platí, je vznik z mRNA 

b) str. 13... miRNA vložená v RISC bude specificky štěpit mRNA ... miRNA 
rozhodně není tou složkou RISC, která štěpí RNA 

c) str. 14 ... helix nejméně šesti párů basí ... báze jako takové helix rozhodně 
nevytvářejí 

d) spíše úsměvnější – str. 27 ... Samols et al. použili TGFβ-závislé reportéry, 
aby dokázali ... (reportérové geny) 

2.  str. 8 – ne vždy platí, že transkripty, z nichž vznikají miRNA, jsou upraveny dvěma 
endonukleázami (Dicer, Drosha) – rostliny např. mají pouze jednu, která má obě 
funkce 

3. str. 14 dole – u údaje o rostlinných miRNA zprostředkovávajících štěpení mRNA by 
měla být uvedena příslušná citace 

4. str. 19 Tabulky 2, 3 – měly by být uvedeny příslušné citace, odkud autor údaje 
uvedené v tabulkách převzal 

5. str. 22-23 – jak rozumět větě ... nedávno objeveno 9 genů pro miRNA u HCMV 
izolovaných po celém virovém genomu, které jsou exprimovány z mnoha promotorů 
... každý jednotlivý gen je exprimován z mnoha (kolika ?) promotorů ? 

 
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 kocova@natur.cuni.cz pro zveřejnění na 
webových stránkách katedry a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která bude 
nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 
Dr. Marie Kočová 
Katedra genetiky a mikrobiologie 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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