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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…)  

Předmětem práce je role mikroRNA v hematopoetických malignit. 

Struktura (členění) práce: 

Členení práce je logické a přehledné. Práce je strukturována do pěti kapitol. Po úvodu 
následuje popis biogeneze a funkce mikroRNA, jejich role v normální krvetvorbě, popis 
různých typů lymfomů a shrnutí poznatků o rolích různých mikroRNA v lymfomech.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Použitá literatura obsahuje přes sto položek; pro bakalářskou práci se jedná o velmi vysoké 
číslo. Výběr citací je dostatečný a dobře pokrývající zvolené téma. Literární zdroje jsou až na 
několik vyjímek citovány správně. Práci bych bylo možné vytknout absenci citací v některých 
odstavcích týkajících se obecnějších témat, u kterých nelze určit, zda jde o původní text 
autorky nebo převzatý text z učebnice (např. popis T-lymfocytů 3.2.2. na straně 18. Pokud 
nejde o původní text autorky, měl by být uvedený zdroj). V úvodu mi chyběla alespoň jedna 
citace řady loňských prací z laboratoří Elizy Izzauralde a Witolda Filipowicze, které ukazují, 
že GW182 je translační represor, který se váže na AGO2. 

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

Netýká se této práce. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Formální úroveň práce je dobrá, patří k těm lepším bakalářským pracem, které jsem měl 
možnost přečíst. Největším nedostatkem práce je paradoxně její rozsah a rozptyl. Ač dle 
názvu práce by měl být důraz na roli miR-155 v lymfomech, autorka popsala v práci prakticky 
všechny miRNA, které jsou spojované s hematopoézou a hematopoetickými malignitami. 
Obsahu práce by tak lépe odpovídal obecný název „Role mikroRNA u lymfomů“. Domnívám 
se, že vzhledem k účelu bakalářské práce by bylo vhodnější práci zaměřit na jeden menší 
problém. Dále by práci prospěla revize českého abstraktu, neboť pokulhává za anglickou 
verzí. Autorka nicméně vypracovala poměrně koherentní a ucelenou obsáhlou literární 
rešerši v solidní kvalitě převyšující požadovaný rozsah .  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  

Práci doporu čuji k p řijetí ; požadavky na bakalářskou práci velmi dobře splňuje. Hana 
Hušková prokázala, že je schopna zvolenou problematiku načíst, sepsat a adekvátně ji 
diskutovat. 

Otázky a p řipomínky oponenta:  

1) Výhradu mám k laxnímu směšování mikroRNA a RNA interference (hned druhá věta 
v úvodu a pak na stranách 10 a 38). MikroRNA neregulují genovou expresi mechanismem 
RNAi. RNAi není způsob umlčování genů, kdy RISC inhibuje translaci. Endogenní siRNA se 
od mikroRNA mj. liší tím, že nemají přesně definované sekvence, protože vznikají relativně 
stochastickým způsobem z dlouhé dsRNA, a také tím, že  siRNA nejsou v somatických 
buňkách přítomny ve fyziologicky relevantním množství.  
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2) Další výhradu mám k zavádějícímu popisu fukce mikroRNA a vztahu mikroRNA-P-bodies. 
Autorka cituje práce z roku 2005, ačkoliv v posledních letech došlo k poměrně značnému 
posunu v této problematice a k dispozici je několik kvalitních přehledných článků, např. 
Fabian et al., Annu Rev Biochem. 2010;79:351-79..   

3) vzhledem k tématu práce by bylo velmi vhodné zpracovat do přehledné tabulky ověřené 
mRNA regulace prostřednictvím miR-155 (včetně počtu vazebných míst apod.). 

Drobnosti:  

V česky psané práci by se neměly vyskytovat slangové výrazy typu: exprimovat, 
inkorporovat, reprimovat, které mají běžný český ekvivalent.   

 

Otázky: 

Jaké jsou rozdíly a společné vlastnosti u savčích mikroRNA a RNAi mechanismů?  

Znáte případ, kdy mikroRNA funguje mechanismem RNAi? 

Jaké jsou vedlejší účinky shRNA (autorka na ně odkazuje na straně 38). 

 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


