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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce jsou specifikované autorem v kapitole 1.3. a to popsat mechanismus 
katalýzy NTP v aktivním centru více podjednotkových RNA polymeráz. Zvláště u 
bakteriální bRNAP a kvasinkové eRNAp II polymerázy. Toto téma úzce souvisí 
s jeho budoucí diplomovou prací.  
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je podle stanovených pravidel a obsahuje všechny požadované 
kapitoly. Členění jednotlivých kapitol je logické. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité zdroje jsou dostatečné a správně citované. Jedinou výhradu mám k odkazu 
u obrázku č.2, kde měl být uveden původní zdroj a ne Wikipedia. Dále jsem se 
poprvé setkala s tím, že by názvy článků byly uvedeny v uvozovkách. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je vysoká, jediné co se dá vytknout formální stránce práce, 
jsou obrázky modelů struktur, které jsou sice kvalitně reprodukovány, ale pro vyšší 
přehlednost měly být některé větší, hlavně obr. č. 3, 5, 7,12. Toto je patrné hlavně 
v tištěné formě práce. 
Jazyková úroveň práce je vysoká, autor rešeršně zpracoval poměrně obtížnou 
problematiku převážně ze strukturních studií. Vzhledem k tomu, že jde o recentní 
výsledky, měl u popisování funkčních modelů problém s tím, že musel evidentně 
sám „vymyslet“ český ekvivalent anglických výrazů. Ty jsou uvedené nejednotně, 
některé výrazy jsou bez uvozovek, některé v uvozovkách a některé v anglické verzi 
kurzívou V několika případech by asi bylo lepší anglický výraz nepřekládat a děj 
opsat. Z práce jsou patrné občasné formulační problémy. (viz připomínky).  
V práci je několik překlepů pozměňující význam např. str. 33, ale ty autor opravil již 
v průběhu oponentského řízení přiložením errat k elektronické verzi. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce jsou splněny, autor odvedl výbornou schopnost práce s literaturou, kdy 
přesto, že měl k dispozici přehledný článek, doplnil informace i z jiných zdrojů a 
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s celkem obtížnou problematikou se vyrovnal velice dobře. Informace sám zpracoval 
a formuloval vlastními slovy. V práci postupoval logicky od obecnějších popisů 
transkripčních kroků po detailní strukturní vysvětlení katalytického cyklu syntézy 
RNA. Diskuse je opravdovou diskusí, v které doplňuje popsané modely ještě 
porovnáním s nejnovějšími výsledky a popisuje konkrétní situaci u ORF6 plasmidu 
pKGL2, který bude předmětem studia jeho diplomové práce. Práci doporučuji 
k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Několik příkladů formulačních neobratností a pokusů o doslovný překlad: 
Str.13: Únik bRNAP zahrnuje i chrupor DNA - v originále scrunching. Opravdu 
neexistuje český ekvivalent? 
Str16: V první větě přebírá podmět z nadpisu. 
Str 16: Fosfátová páteř hybridní molekuly DNA:RNA tvoří mnoho polárních a van der 
Waalsových interakcí s konzervovanými proteinovými zbytky. (kterých proteinů? 
Lepší formulace by snad byla, s aminokyselinovými postranními řetězci 
konzervovaných domén proteinů?) 
Str.17: …je zapříčiněna hlavně samostabilizujícími stacking interakcemi 
bází….použito i na str 25. 
Str.21: … je toto místo ukryto v proteinové struktuře, kdy všechny hlavní cesty jsou 
obsazeny nukleovými kyselinami.  
str.24: …proti modelu hovoří ……nedostatek místa pro NTP v tomto místě. 
 
V práci je několik překlepů pozměňující význam např. str. 33, ale ty autor opravil již 
v průběhu oponentského řízení přiložením errat k elektronické verzi. 
Jedině na str 30 je místo RPB2 uvedeno Rpb2. 
 
Připomínky k obsahu: 
Str. 13: V úvodu v kapitole 3 – funkční topologie elongačního komplexu není 
explicitně uvedeno, jaká RNAP je popisována, ale jsou uváděny podjednotky 
bRNAP. 
Str. 19: Chybí číslování kapitol  
 
Otázky:  

1. Proč si autor zvolil k popisu funkce bRNAP z Thermus aquaticus. Je to 
opravdu jediný bakteriální druh, u kterého byla provedena krystalografie 
bRNAP ve vysokém rozlišení? 

2. Z práce ne zcela jasně vyplývá rozdíl mezi funkcí a strukturou jednotlivých 
podjednotek u bRNAP a eRNAP podílející se na vstupu NTP, β’ a RPB1. Je 
opravdu tak velmi konzervovaná, jak je to se sekvenční podobností u těchto 
podjednotek? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
x výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


