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Název práce: Regulace pre-mRNA sestřihu antisense oligonukleotidy

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Práce shrnuje poznatky o některých aspektech regulace alternativního sestřihu
Iidských pre-mRNA s důrazem na roli malých RNA a využití antisense
oligonukleotidů v terapii onemocnění, jejichž příčinou je aberantní sestřih.

Struktura (členění) práce: Práce je členěna standardně dle požadavků. Kapitola
úvod je nejrozsáhlejší a tvoří více než polovinu práce. Nicméně i v této částj jsou již
úseky, které lze považovat za samotnou literární rešerši. Práce obsahuje také závěr,
který je stručným shrnutím hlavních myšlenek a nástinem vývoje ve studiu a využití
popisovaného problému.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a j§ou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka cituje přes 40 prací, coŽ je vÍc než dostatečné. Místy by bylo vhodnější
citovat původní práci spíše než review. V některých případech citace zcela chybí
(např. kapitola 3.1.1 -mutace genu pro lamin A/C způsobující HGPS apod.).

V seznamu literatury jsou citace, které se v textu nevyskytují, 2 citace nejsou
číslovány a není na ně tedy odkaz v textu. Dále se domnívám, Že při zvoleném
formátu citací je zvykem číslovat práce postupně podle toho, jak se v textu objevui.Í.
V seznamu literatury je i učebnice „Alberts". Pokud je opravdu nutno učebnici
citovat, pak je třeba uvést celou citaci ve správném formátu, s číslem kapitoly atd.

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):

šáůdmn::ZŠ:nŤ.mčíáštnoý;5:;fko:tyast#:jšitnaecsepTátenyp,:g:gpi:kf,`Í,msítnvíosst,reádn::anp?.„premRNA sestřih"), autorka se nevyhnula překlepům. Obrázky vhodně doplňují

popisované téma, uvítal bych však na ně odkazy v textu. Převzaté obrázky
z fluorescenční mikroskopie vyžadují rozsáhlejší legendu.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce se ve své první části věnuje popisu mechanismu sestřihu pre-mRNA a roli a
regulaci alternativního sestřihu. 1 když se jedná pouze o úvod, v některých úsecích
je zbytečně mnoho základních učebnicových informací. Další část práce shrnuje
poznatky o poruchách sestřihu u člověka vedoucích k onemocněním a seznamuje
s možnými terapeutickými přístupy, zejména s využitím antisense oligonukleotidů.
Rovněž jsou zmíněny současné znalosti o regulační funkci endogenních snoRNA v
sestřihu. Tato část již vychází z nejaktuálnějších původních publikací a shrnuje
všechna známá relevantní data. Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornými

texty, vyhledávat a zpracovávat informace a sepsat text na na zadané téma.
Zmiňované drobné (a zejména formální) nedostatky, které je možné do budoucna
snadno odstranjt, nejsou být překážkou v kladném přijetí navrhované práce.
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Otázky a připomínky oponenta:
Poznámky:
1) V kapitole 2.1 se mluví o obecných mechanismech sestřihu pre-mRNA, nicméně
většina zmiňovaných údajů (čísel, konsensus sekvencí apod.), se týká pouze
sestřihu u člověka, coŽ není přímo uvedeno a ani nevyplývá z předchozího textu
2) Kapitola 4 popisuje snoRNA s regulační funkcí v sestřihu prelmRNA, které jsou v
názvu označeny jako „sirotčí". Vysvětlení tohoto termínu však zůstala autorka
čtenářům dlužna.
Otázky:
1) V kapitole 2.2.1 je zmíněna degradce mRNA pomocí NMD dráhy. Může autorka
říct, k čemu tato dráha slouží?
2) Je citována práce, která uvádí, Že až 60 % mutací způsobujících ljdská
onemocnění ovlivňuje sestřih. Je možné stručně popsat, jaké analýzy autory
k tomuto poměrně vysokému číslu přivedly?
3) Jsou známy konkrétní transkripty, které jsou chybně/neefektivně sestřihovány
v přítomnosti mutací v PRPs způsobujících onemocnění retinitis pigmentosa?
4) V kapitole 3.2.1 se mluví o využití morpholinových nukleotidů při inaktivaci

kryptického sestřihového místa. Jaké výhody obecně přináší jejich chemická
struktura
užití v Žív ch buňkách?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí
zveřejněných informací)
velmi dobře

Podpis

lnstrukce pro vyplnéi ii.
•
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 víz hftD://natur.cuni.cz/biolociie/files/Bzk-Dravidla-11 -12-2007.doc

Posudek, prosím, zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu Duta@natur.cuni.cz,
jako Předmět/Subject uveďte: Posudek bakalářské a dále 1 podepsaný výtisk na adresu:
RNDr. František Půta,CSc., Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.

(Elektronická verze bude zveřei.něna s předstihem na intemetu, tištěná poslouží jako součást
protokolu o obhajobě)

