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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce shrnuje poznatky o minoritních proteinech viru hepatitidy C, jejich variantách a 
vlastnostech. Také se zabývá sekundárními strukturami RNA vyskytujícími se 
v oblasti genomu HCV kódující core protein a minoritní proteiny. 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má klasické členění obvyklé pro bakalářskou práci. Obsahuje abstrakt (český 
a anglický), úvod, vlastní text rozdělený do 3 kapitol, diskuzi, závěr a seznam 
použité literatury. Nechybí ani obsah a seznam zkratek. Členění do jednotlivých 
kapitol je logické a přehledné. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce vychází ze 108 literárních zdrojů, které jsou správně citovány a pro 
bakalářskou jsou dostatečné. 
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): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, v textu se vyskytuje minimum překlepů a 
gramatických chyb. Nicméně se v textu objevují výrazy typu „pacientské vzorky“ 
nebo anglický slovosled vět (Tyto popsané core+1 proteinu vlastnosti …). 
Práce je doplněna 9 obrázky, které text výstižně doplňují. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce zcela splňuje vytyčené cíle, shrnuje poznatky o minoritních proteinech viru 
hepatitidy C. Autor prokázal, že dokáže pracovat s vědeckou literaturou a získané 
poznatky utřídit do přehledné rešerše. Bakalářská práce Jakuba Zemana splňuje po 
formální i obsahové stránce požadavky kladené na práci bakalářskou a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 
V práci se zabýváte minoritním proteinem, nazvaným core+1, viru hepatitidy C. 
Vzhledem k tomu, že tento protein má několik alternativních názvů (F protein, ARFP 
nebo p17) bylo by vhodné zachovat jednotné pojmenování tohoto proteinu v celém 
textu. Hlavně, pokud se jedna z variant tohoto proteinu nazývá core+1/F. 
Str. 20. „Dalšími pokusy prokázali, že core+1/F protein a α3 podjednotka jsou při expresi v 
Huh7 buňkách lokalizovány ve stejných částech buňky. Pomocí delečního mapování a 
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připravení fúzních proteinů obsahujících části F proteinu a fúzované GFP určili jako 
zásadní oblast mezi AK 20 a 60 pro přímou vazbu na α3 podjednotku, neboť právě tato část 
F proteinu významných způsobem destabilizovala dané fůzní proteiny oproti kontrolním 
molekulám GFP. Navíc daná sekvence neobsahuje lysin, který funguje jako místo 
ubiquitinace. Přímou vazbu core+1 proteinu na 20S část proteasomu podporují rovněž 
skutečnosti, že v případě inhibice 20S částice, respektive její nepřítomnosti, vykazuje  
F protein značnou stabilitu (Yuksek et al., 2009).“ 
 
Je F proteinem míněn core+1 nebo core+1/F? 
 
Str. 29: „….mohl být v původní studii zkreslen použitím E. coli pro expresi F/DFC proteinu. 
 
Je tím míněna varianta DF/DFC?  
  
Otázky: 
Vyskytuje se v infikovaných buňkách více jednotlivých variant minoritních proteinů 
najednou nebo převládá pouze jedna varianta?  
 
Na str. 16 uvádíte, že důležitost iniciačního místa 26 může významně poklesnout, 
pokud jsou přítomny iniciační kodony 85/87. Čím je to způsobeno? 
 
V práci uvádíte, že narušením vlásenky SL47 a SL87 k narušení replikace a 
translace. Je ovlivnění replikace pouze důsledkem narušení translace virových 
proteinů nebo v tom hrají roli i jiné děje? 
 
Dokázal byste na základě Vámi získaných poznatků o vlastnostech minoritních 
proteinů (afinita k membránám, vazba na proteazomy, aj.) navrhnout roli (popř. role) 
minoritních proteinů v životním cyklu viru hepatitidy B?  
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

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


