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 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo zpracovat rešerši o epigenetické regulaci lidských retrovirů. 
Konkrétně měla autorka za cíl vysvětlit podstatu a mechanismy epigenetických 
změn a shrnout jejich vliv na expresi retrovirů, jejichž genom je integrován do 
genomu hostitelské buňky. Autorka si jako příklady zvolila virus HIV-1 a endogenní 
retrovirus ERVWE1. Pro expresi obou těchto retrovirů má epigenetická regulace 
zásadní význam. Cílem praktické části práce bylo vytvořit expresní formu obalového 
glykoproteinu lidského endogenního retroviru ERVWE1 a ověřit jeho funkčnost po 
vnesení do lidské buněčné linie. Tento expresní konstrukt bude použit pro další 
studium expresních mechanismů endogenního retroviru.  
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna v souladu s požadavky, obsahuje abstrakt a klíčová slova, seznam 
zkratek, dále úvod s vymezením cílů práce, vlastní literární přehled, závěr a literární 
odkazy. Práce dále obsahuje praktickou část zahrnující cíle práce, materiály a 
metodiky, výsledky a diskusi. Celkový rozsah práce včetně praktické části je 40 
stran a odpovídá požadavkům. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?  
Autorka vyhledala a použila 80 literárních zdrojů, které zahrnují původní práce i nové 
poznatky. Zdroje jsou správně citovány. Citované práce jsou aktuální a vztahují se 
k tématu. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Uvedené výsledky jsou původní, autorka je získala během svého ročního pobytu 
v laboratoři. Autorka při jejich získávání postupně získávala zkušenosti s různými 
laboratorními postupy a naučila se dosažené výsledky své práce správně hodnotit. 
V práci uvádí pro názornost tabulku a grafy, které dokládají správnost jejích závěrů. 
Tyto závěry jsou dobře formulovány a diskuse je odpovídající. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Jedná se o první autorčinu samostatnou odbornou práci tohoto rozsahu. Formální 
úroveň této práce je dobrá, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Text je 
srozumitelný, pouze v některých místech se projevuje nedostatek zkušeností s 
vhodnými stylistickými obraty. Pro zvýšení přehlednosti je do textu začleněno sedm 
obrázků, které názorně demonstrují pojednávanou problematiku a usnadňují její 
pochopení. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Autorka podala přehled možných epigenetických modifikací 
a jejich vlivu na regulaci exprese. Tyto epigenetické mechanismy pak přehledně 
zařadila do souvislostí retrovirové regulace. Na konkrétních a relevantních 
příkladech dvou lidských retrovirů vysvětlila praktické uplatnění epigenetických změn 
a jejich dopady pro lidský organismus. Práce srozumitelně shrnuje nejdůležitější 
znalosti týkající se regulace exprese retrovirů pomocí methylace DNA a 
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chromatinových modifikací. Stejně tak autorka vysvětluje, jaké jsou důsledky 
epigenetické regulace pro retroviry a nastiňuje další možnosti studia v tomto oboru. 
Vyčerpat veškeré poznatky v tomto oboru by dalece přesahovalo rozsah práce. Jako 
školitelka velmi kladně hodnotím také autorčin zájem o problematiku a schopnost 
samostatné práce. Autorka splnila i cíle praktické části práce a vytvořila funkční 
plasmid exprimující obalový glykoprotein endogenního retroviru ERVWE1, který 
bude dále používán. Současně si osvojila řadu laboratorních technik. Práci hodnotím 
jako výbornou a doporučuji k obhajobě. 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
x 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 vložit do SIS nebo zaslat elektronicky na e-mail kocova@natur.cuni.cz 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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