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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…)

Vytvořit stručný souhrn dosud objevených poznatků o mechanismech interakce 
živočišných či rostlinných DNA virů s buněčným proteazomálním systémem, které 
zasahují mnoho různých oblastí života hostitelských buněk a manipulují je ke svému 
užitku.

Struktura (členění) práce:

Práce má klasické členění: obsah, seznam zkratek, abstrakt, úvod, literární přehled, 
závěr a seznam použité literatury. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autorka cituje celkem 97 literárních pramenů, přehledových článků i původních 
prací. Z posledních 5 let je citováno 33 publikací. 
V některých úvodních pasážích (kap. 5., 5.2 ) chybí citace zdroje.
Dva články ze seznamu literatury: Smalle, J., and Viestra, R.D.(2004); Ding et al. 
(2005), nejsou použity v textu. Naopak Douar et al. 2001 v seznamu literatury chybí.
Názvy časopisů jsou někdy uváděny zkratkou a někdy v plném znění.
Článek Teale et al. je v seznamu literatury uváděn s rokem 2008 a v literárním 
přehledu s rokem 2009.

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):

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, překlepy a gramatické chyby jsou sporadické. 
Pouze mě zaujalo, že epoxomicin je uvaděn s y i i.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka zpracovala zajímavé a aktuální téma, které má dopad i na klinickou praxi. 
Práce je napsaná čtivě a srozumitelně až na několik krátkých úseků z konce 
bakalářské práce.
V textu jsem postrádala souhrnnou tabulku virů s mechanismy účinků na buňku, 
která by celou práci zpřehlednila a umožnila lepší orientaci v tematice, alespoň mě. 
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Otázky a připomínky oponenta:

Připomínky:
Některá dlouhá souvětí by zasloužila rozdělení do více vět pro vylepšení 
srozumitelnosti (hlavně jedno ze závěru str. 33 ř. 13).
Ještě bych autorce doporučila neklást přívlastky tak jak jsou uváděné v angličtině, 
ale rozdělit je, tak aby zněly více česky např. str. 9 „...dochází zde k na ubikvitinu 
nezávislé degradaci proteinů“ upravit na: „...dochazi zde k degradaci proteinů 
nezávislé na ubikvitinu.“, str. 14  „ ...manipulují s MHC I a mechanismy prezentace 
buňkou vytvářených virových proteinů.“ upravit na: „...manipulují s MHC I a 
mechanismy prezentace virových proteinů vytvářených buňkou.“, atd.
Seznam zkratek není zcela kompletní a pár zkratek není správně rozklíčováno: např. 
KPC1 je Kip1 Ubiquitination-promoting Copmlex spíš než Regulatory protein of cell 
cycle, i když to jeho funkci vystihuje.

Otázky:
1) Jak se správně píše epoxomy/icin?
2) Jakou funkci má přesně RING finger doména v proteinech, pokud je to známo? 
Stabilizuje strukturu, aby byl protein funkční, nebo vazebnou funkci, nebo nějakou 
jinou?
3) V kapitole 2.3 se píše že HCMV se brání imunitnímu systému (Tc) snížením počtu 
MHC I na povrchu, tím se ovšem hostitelská buňka stává cílem NK buněk, které 
zabíjí buňky s nízkou nebo žádnou expresí MHC I. Je tahle adaptace pro virus 
skutečně výhodná? Jak? 
4) Kam a jak velké repetice Gly-Ala se mohly vkládat do Gag proteinu, aby byla 
zachována jeho funkce? Zkoumal někdo další proteiny u kterých by se anti-
degradativní funkce této repetice dala využít?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

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