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Cíle práce: Práce má dva cíle: 

1) Připravit a verifikovat systém pro hledání nízkomolekulárních inhibitorů translace 

závislé na vnitřním vazebném místě pro ribosom viru hepatitidy typu C v savčích 

buňkách.  

2) Analyzovat variabilitu sekvencí vnitřního vazebného místa pro ribosom viru hepatitidy 

typu C v klinickém vzorku a posoudit možné ovlivnění této variability experimentálním 

uspořádáním.  

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO  

Rozsah práce (počet stran): 115 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?   ANO   

Je uveden seznam zkratek?    ANO   

Literární přehled:  

  Odpovídá tématu?  ANO  

  Je napsán srozumitelně?  ANO; literární přehled je velmi zdařilou součástí práce a velmi 

detailně se věnuje sekundární struktuře IRES HCV a inhibitorům translace závislé na IRES HCV.  
  Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?  ANO  

  Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO (168 liter. 

zdrojů) 

 

Materiál a metody: 

  Odpovídají použité metody experimentální kapitole?   ANO   

  Kolik metod bylo použito? Práce je dostatečně metodicky bohatá. 

  Jsou metody srozumitelně popsány?  ANO, velmi pečlivě.  

 

Experimentální část: 

  Je vysvětlen cíl experimentů?  ANO, s výhradou. Výsledková část je členěna dle cílů do 

dvou kapitola a do řady podkapitol dle průběhu experimentů. Za hlavní nedostatek první 

části však považuji fakt, že experimentální procedury popsané v rámci kapitoly 5.1 nebyly 

zasazeny do kontextu dosavadních experimentů provedených v domovské laboratoři (v celé 

práci není vysvětlen princip uspořádání kvasinkového systému, ze kterého autor vychází). 

Kdyby byl úvod kapitoly 5.1 (s názvem Příprava systému pro hledání nízkomolekulárních 

inhibitorů IRES HCV) obohacen o schéma postupu při přípravě systému, byla by práce 

mnohem srozumitelnější (např. by bylo od počátku jasné, proč autor připravuje bicistronické 

kazety, atd.). Naopak, úvod do kapitoly 5.2. je velmi hezký a čtenář je od počátku dobře 

orientován.  

  Je dokumentace výsledků dostačující?   ANO    

  Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  

      ANO     

 

 



 

 

Diskuze: 

  Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?  ANO, s výhradou.  

Diskuze je členěna do devíti samostatných podkapitol a tak ani výsledky přináležející 

ke stejnému cíli nejsou diskutovány v jednom celku. Navíc, detailní vysvětlení použití 

buněčných linií (kap. 6.1.), zdůvodnění odstranění CMV promotoru z reportérových kazet 

(kap. 6.2) a zavedení termostabilní vlásenky (kap. 6.4) by nemělo být součástí diskuze, ale 

úvodu k výsledkové části. Kapitola 6.9. „Návrh mechanismu inhibice IRES HCV pomocí 

vitaminu B12“ nereflektuje nikterak výsledkovou část práce, vztahuje se k literární rešerši a 

působí matoucím dojmem.  

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?  ANO  

Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?   ANO  

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?  ANO s výhradou, práce obsahuje dvě kapitoly Shrnutí, které obě výstižně 

shrnují dosažené výsledky v předcházející výsledkové části. Na konci práce je však zařazena i 

7. Kapitola „Souhrn“, kde šestý bod nelze akceptovat – tato práce neposkytuje údaje, na 

základě nichž by bylo možné konstatovat, že…“ porovnáním sekvencí IRES HCV pocházejících 

ze stejného vzorku od pacienta zpracovaného dvěma rozdílnými polymerasami nebylo prokázáno 

umělé vnášení mutací do vzorků“.  

  

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Vyhovující, překlepy se vyskytují v únosné míře, grafická úroveň je velmi dobrá. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle byly částečně splněny. Autorovi se podařilo předpřipravit systém pro hledání 

nízkomolekulárních inhibitorů translace závislé na vnitřním vazebném místě pro ribosom viru 

hepatitidy typu C v savčích buňkách. Rovněž se mu podařilo prozkoumat některé experimentální 

možnosti analýzy variability sekvencí vnitřního vazebného místa pro ribosom viru hepatitidy typu 

C v klinických vzorcích. Práce je sepsána velmi pečlivě, včetně pozoruhodného literární 

přehledu, obsáhlé metodické části, a s akcentem na detailní popis jednotlivých experimentů ve 

výsledkové části a jejich rozbor v diskuzi. Z práce je zřejmé, že se jedná o autorovou vědeckou 

prvotinu, která trpí některými nedostatky (viz výše) a vzbuzuje některé otázky (viz níže), ale 

přesto se jedná o diplomovou práci,  kterou lze bez výhrad doporučit k obhajobě.  
 

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Připomínky: 

 Nesouhlasím s předposlední větou abstraktu (a 6. bodem souhrnu- viz. výše), tato 

práce nic takového neukazuje. 

 Není jasné, kdy a kde byla použita obecná PCR reakce, a kdy PCR reakce pro 

vytvoření rekombinantních fragmentů. 

 Na elektroforetogramech jsou molekulové standardy označovány M1, M2,M3- co toto 

označení znamená, však není z legend k obrázkům zřejmé.  

 Legenda u obr. 5.8 je neúplná. 

Otázky: 

1) S jako účinností probíhala PCR amplifikace úseků IRES s GC- bohatou termostabilní 

vlásenkou? Nebylo nutné reakci optimalizovat právě díky vysokému obsahu GC?  

2) V diskuzi je uvedeno, že i použitá termostabilní vlásenka plně nezabrání pročítání 



ribosomů, ale pokud je úsek mezi koncem jednoho genu a začátkem druhého vzdálený 

více než zhruba 100 nukleotidů tak k tomuto jevu nedochází. Proč nebyl v systému tedy 

použit takto dlouhý insert? 

3) Jaký je důvod pro použití regulovatelného promotoru (pomocí TetO2) 

v připravovaném systému? 

4) V diskuzi je uvedeno, že buněčné linie Huh-7 a CCL13 již byly pro obdobné 

experimenty vyzkoušeny. Chovala se buněčná linie CCL13 v těchto experimentech 

podobně jako v této práci, tj. bylo u linie CCL13 pozorováno, byť v jiném uspořádání, 

zvýšení translace závislé na IRES. Mohl by tento jev souviset s faktem, že je tato linie 

pravděpodobně transformována virem HPV-18? Jaká je ve srovnání s ostatními 

liniemi odvozenými od jaterní tkáně velikost a generační doba těchto buněk?  

5) V sekvencích IRES HCV izolovaných ze vzorku od pacienta byly nalezeny mutace, které 

způsobovaly pokles translace závislé na IRES minimálně o 80 %. Jsou v literatuře 

dokumentovány obdobné analýzy IRES sekvence a korelují tyto nálezy nějak s klinickým 

stavem pacienta? Podařilo se někdy nalézt mutaci, která by zvyšovala translaci závislou 

na IRES? 
 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


