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Replikace a transkripce nukleolární DNA  
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce bylo shrnout poznatky o funkci a struktuře jadérek a o lokalizaci 
replikace a transkripce v rámci subjadérkových struktur. 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
V obsáhlém teoretickém úvodu se autor zaměřuje na morfologii jadérka, lokalizaci 
syntézy rRNA v rámci jadérka a umístěním rDNA a její replikace. Poté následuje 
krátká část, ve které jsou stručně prezentovány vlastní výsledky kolokalizace rDNA 
transkripce a replikace v jadérku. Práce je uzavřena krátkým shrnutím.  
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
ano 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V některých případech používá jako zdroj internetový popularizační článek místo 
původní vědecké publikace (např. citace poruchy jadérka jako příčiny Parkinsonovy 
choroby [30]).   
 
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Oceňuji, že Michal Flusser do práce vložil i své výsledky. Jejich technické 
zpracování je dobré, zvláště u obr. 13. U obr. 14 je transkripční signál poněkud 
„rozmazaný“ a obtížně čitelný. U pokusů je uveden i experimentální postup, ale 
chybí jakékoliv vysvětlení, proč byly tyto experimenty dělány, co bylo jejich cílem a 
co cz nich vyplývá. Dále u obou obr 13 a 14 chybí měřítko a v textu jsou překlepy a 
chyby (str. 27 – značení, anti-BrdU, konfokální mikroskop SP5 je od firmy Leica, 
nikoliv Leova) 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Obrazová dokumentace je na solidní úrovni, autor cituje zdroje při přebírání obrázků. 
Nicméně jazyková stránka práce je slabá. V textu se vyskytuje spousta překlepů 
(např. str. 23 působí, str. 25 nekanonickými a mnoho dalších), ale a to je horší i 
nepřesností a nejasných vyjádření (viz níže v otázkách a připomínkách). 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Přes všechny mé výhrady se domnívám, že autor splnil cíle a sepsal práci, ve které 
přehledně zpracovává dané téma. Celkově na mě práce působí dojmem, že ji sepsal 
přemýšlivý člověk, nicméně si s ní nedal příliš práce a psal ji dost narychlo, z čehož 
pak pramení velké množství překlepů, stylistických nepřesností a nejasných či 
nepřesných vyjádření. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Str. 10 – nesouhlasím s tvrzením, že fibrilarin je hlavní komponentou vláken, 
účastnící se processingu rRNA. Může autor Dále na stejné straně jadércích versus 
jaderkách, domnívám se, že jadérka jsou neživotná. 
Str. 12 – Nesouhlasím s tvrzením, že „Funkční poruchy nuculeolu mohou být 
příčinou … např. Alzheimerovy, Parkinsonovy a Huntigtonovy choroby.”  Citovaný 
internetový článek hovoří jasně jen o spojení jadérka a Parkinsonovy choroby. U 
Huntigtonovy choroby je příčinou expanze CAG repetic v genu IT15. U Alzheimerovy 
choroby (a ostatně i u Parkinsona) jsou příčiny nejasné. 
Str 14. – co znamená spojení „.. iniciace transkripce dependentní pol I“? 
Str. 15 – nerozumím větě „... NORy, které byly UBF pozitivní, inkorporovaly bromo-
uridinem v metafázi po stimulaci roscovicinem a také v telofázi“ 
Str. 18 – proč autor v odstavci o elongaci rDNA transkripce píše o Topo I v replikační 
vidlici? 
Str. 19 – může autor vysvětlit, co mínil slovem „sajty“? 
Str. 21 – Nesouhlasím s tvrzením, že „koncentrace jadérkové DNA nemůže být 
výrazně menší než nukleoplasmatické DNA“. Autor argumentuje, že objemový podíl 
jadérka vůči jádru je menší než 2%. Z našich měření na živých buňkách (Klingauf et 
al. 2006) vyplývá, že jadérka zabírají asi 7,5% jaderného objemu. Dále autor 
argumentuje, že podíl ribosomálních genů v genomu je 1%. Nicméně zdaleka ne 
všechny ribosomální geny se v jadérku nacházejí, takže aktuální koncentrace 
(nehledě na další neribosomální úseky DNA) DNA v jadérku bude pravděpodobně 
daleko menší než v okolní nukleoplasmě.  
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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Instrukce pro vypln ění: 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalars ke-studium  
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalars ke-obhajoby  
 

• Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 

k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

• Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti , vyberte Zaškrtnuto  a OK. 

 
Instrukce pro doru čení:  

• Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

• Posudek v elektronické podob ě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt ) 
na e-mailovou adresu mkalous@natur.cuni.cz a jako Předmět/Subject uveďte 
Posudek bakalá řské práce.  

• Vytišt ěný a podepsaný výtisk  na adresu: Doc.  RNDr. Martin Kalous, CSc. , 
Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  

 


