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Posudek na bakalářskou práci 
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Datum:  
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Autor: 
Klára Klimešová 

Název práce:  
Recyklace sestřihových komplexů (Recycling of spliceosomal complexes) 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce Kláry Klimešové je shrnout poznatky o snRNP z hlediska 
jejich biogeneze, změn, které podstupují při sestřihu, a zvláštně z hlediska jejich 
recyklace pro použití v dalším kole sestřihové reakce.  
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky členěna do sedmi kapitol a příslušných podkapitol. V úvodu autorka 
čtenáře velmi stručně seznamuje se sestřihem a s cílem, jaký si pro svoji práci 
vytkla. Druhá až pátá kapitola tvoří těžiště práce. Autorka se v nich věnuje biogenezi 
snRNP, dále popisuje průběh sestřihové reakce s důrazem na změny ve složení 
snRNP a nakonec shrnuje známé poznatky o tom, jak jsou jednotlivé snRNP 
upraveny do původní podoby, aby mohly podstoupit další kolo sestřihové reakce. 
Šestou a sedmou kapitolu přestavují závěr a přehled citované literatury.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano, autorka ve své práci cituje 130 publikací, což považuji za více než dostačující.  
 
 

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): 
Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni a neobsahuje takřka žádné 
překlepy. Stylisticky je text psán velmi čtivě a je vhodně doplněn obrázky. Možná 
bych ale uvítala nějaké schéma do kapitoly o biogenezi snRNP, přispělo by to ke 
snazší orientaci v textu. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Z předložené práce je zřejmé, že autorka prokázala svoji schopnost vyhledávat 
informace v odborné literatuře, orientovat se v nich, dále s nimi pracovat a získané 
poznatky shrnout do uceleného textu. Práci proto doporučuji k obhajobě.   
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Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 
Autorku bych upozornila na velmi časté používání tzv. „anglického slovosledu“ (např. 
výrazy typu Sm místo, SF3b komplex, U5 specifický 52K protein) a na použití 
laboratorních slangových výrazů (knockoutované myši, blokace tvorby tri-snRNP 
knockdownem hPrp31). 
 
Otázky: 
Na straně 8 píšete, že m7G čepička snRNP je v cytoplasmě přeměňována na m3-
2,2,7G, zatímco 3´ konec je zkracován. Mohla byste objasnit mechanismus, jakým je 
zkracování 3´ konce regulováno? 
 
Je známo něco o mechanismech, které kontrolují správnost posttranskripčních 
modifikací U snRNA a sestavení snRNP a při jejich biogenezi/ recyklaci? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


