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 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce nejsou v práci jednoznačně formulovány, z úvodu nicméně vyplývá, že práce je 
zaměřena na zpracování rešerše v oblasti epigenetické regulace lidských retrovirů, se 
zaměřením na HIV provirus a gen pro syncytin-1, který v práci představuje zástupce 
endogenních retrovirů. Práce obsahuje i praktickou část, jejím cílem bylo naklonovat 
kódující sekvence syncytinu-1 do expresního plazmidu, transfekce do buněčné linie HCT1-
3B- a změření hladiny exprese syncytinu-1.  

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna klasicky a v souladu s formálním požadavky kladenými na tento typ práce. 
V práci jsou obsaženy: abstrakt (český a anglický), úvod a vlastní literární rešerše o rozsahu 
17 stran. Práce dále obsahuje závěr a přehled citované literatury. Nechybí ani obsah a velmi 
podrobný přehled zkratek. Tato část práce má celkem 31 stran. 
Práce obsahuje nadstandardně i výsledkovou část, kde jsou na pěti stranách shrnuty cíle 
práce, materiál a metody, samotné výsledky a jejich diskuse. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila celkem 80 literárních zdrojů, převážně recentních původních prací, které 
jsou správně citovány. Vzhledem k šíři jakou byla práce pojata nelze literární zdroje zdaleka 
vyčerpat. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Výsledky jsou získány adekvátním způsobem. Prezentovány jsou jednak formou textu, 
jednak formou tabulek. Text je místy zatížen laboratorními výrazy (modrobílá selekce, 
zatransformovali jsme do baktérií, hodnoty cyklů, ve kterých se začal detekovat syncytin, 
atd.), je však vcelku srozumitelný. Tabulka a k ní příslušející graf (str. 33) však nejsou 
adekvátně popsány, z popisu není zcela, co z naměřených hodnot vyplývá. 
Závěr je jasný a srozumitelný. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je dobrá. Místy je však text stylisticky poněkud nedoladěný, větná 
skladba pokulhává a výsledek pak působí kostrbatým dojmem, což ztěžuje čtení práce a 
místy znesnadňuje pochopení (str. 9 – Reverzní transkriptasa je nedílnou součástí protokolů 
na přípravu například cDNA z RNA; str. 27 Tato schopnost navýšení exprese bude později 
sloužit ke studiu regulace syncytinu-1 oproti sestřihu.). Místy práce působí jako převedená 
z angličtiny do češtiny bez respektování českého slovosledu a větné stavby. 
Použité zkratky nejsou vždy správně zavedeny a ne vždy se také vyskytují v seznamu 
zkratek. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle praktické části práce byly splněny. 
U cílů teoretické části práce je toto hodnocení těžší, mimo jiné i proto, že cíle této části 
práce nebyly exaktně definovány. 
Záběr literární rešerše je velmi široký, od úvodní kapitoly, zabývající se popisem 
nejdůležitějších epigenetických regulací (metylace DNA a histonů), přes kapitolu zabývající 
se obecně retroviry, exogenními a endogenními a popisem HIV infekce až ke kýženým 
epigenetickým regulacím retrovirových sekvencí. Zvolená šíře tématu spolu s omezeným 
prostorem, který je práci vymezen nedovoluje hlubší vhled do tématu. Epigenetickým 
regulacím retrovirových sekvencí jsou věnovány jen čtyři strany práce, na dalších čtyřech 
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 stranách se autorka věnuje problematice latence a exprese provirových sekvencí. Je škoda, 

že tak zajímavé a v literatuře dobře podchycené téma bylo pojednáno tak střídmě. Dle mého 
názoru by práci prospělo omezení obecných informací (např. o historických pojmenováních 
viru HIV atp.) a naopak rozšíření pojednání o epigenetických regulacích virových sekvencí. 
Jakkoli je zajisté pozitivem, že se uchazečka zapojila do práce v laboratoři, celkově 
hodnotím práci jako průměrnou s určitými věcnými a značnými stylistickými nedostatky. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
K práci mám následující připomínky: 
Str. 12…genom retrovirů bývá „označován také jako tzv. pseudouniploidní“ – odborná 
literatura uvádí, že genom retrovirů je „functionally diploid“ (Fields virology, 2007, Knipe, 
Howley eds., Lippincott Williams and Wilkins) a v souladu s tím bývají retroviry označovány 
spíše jako pseudodiploidní. 
Str. 14 . „Dále je zde přítomen matrixový protein, který je součástí nukleokapsidy“ – to není 
zcela přesné, matrixový protein se nalézá mezi nukleokapsidou a obalem viru a nelze ho 
tedy beze zbytku považovat za součást nukleokapsidy. 
Str. 16..PCBM – překlep, správně má být PBMC 
Str. 27 - BeWo cDNA – není jasné o jakou cDNA se jedná, zkratka BeWo není v seznamu 
zkratek 
Str. 28 …modrobílá selekce pomocí X-gal – výraz modrobílá považuji spíše za laboratorní 
hantýrku, jeho použití v práci je nevhodné 
Str. 29…antarktická fosfatáza – chyba zřejmě vygenerovaná počítačovým programem, to že 
v práci zůstala, svědčí o ne zcela dokonalé redakci finálního textu.  
Str. 35…“Epigenetická regulace retrovirů,…,se účastní regulace jejich transkripce“ – věta se 
logicky zacykluje sama do sebe a nedává smysl. 
Str. 35…“Buňky obsahující latentní provirovou DNA zůstávají nedotčeny po HAART léčbě.“ 
– anglický slovosled v české větě  
 
Otázky: 

1. Na straně 13 uvádíte, že: „…gag gen (kóduje, pozn.oponenta) antigen specifický pro 
danou skupinu“. Gen gag ovšem kóduje několik virových proteinů, tedy i několik 
různých virových antigenů. Jaká je míra imunogenicity těchto proteinů (měřeno např. 
jejich schopností zvyšovat hladiny specifických sérových protilátek) ve srovnání 
s retrovirovými obalovými proteiny?  

2. Na straně 13 uvádíte: „Retroviry obecně vstupují do buněk pomocí receptorem 
zprostředkované endocytosy, případně přímo přes membránu, kdy se stanou 
součástí endosomu. Následně dojde k vyklopení obsahu kapsidy do cytoplasmy 
buňky, čímž se uvolní jednotlivé komponenty“. Retroviry jsou obalené viry – dochází 
při vstupu viru do hostitelských buněk k fúzi virových a buněčných membrán? 

3. Na str. 14 uvádíte, že retrovirové viriony mají ikosahedrální tvar. Platí to pro všechny 
retroviry, včetně např. HIV? 

4. V práci uvádíte (např. na str. 16), že HAART není schopna zničit všechny latentní 
HIV proviry.  Znamená to tedy, že transkripčně aktivní proviry jsou touto léčbou 
likvidovány? Jestliže ano – jak? 

5. Na str. 20 uvádíte, že endogenní retroviry tvoří asi 8% lidského genomu. V literatuře 
se ale lze setkat i se značně odlišnými odhady, např. až 45% (de Parseval N, 
Heidmann T., 2005. Human endogenous retroviruses: from infectious elements to 
human genes. Cytogenet Genome Res.;110(1-4):318-32.). Který z těchto údajů je 
podle Vás reálnější a proč? 
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