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Pr6ce je literdrnl reSerS[ ve smyslu zveiejn6nfch poZadavkfr (pravidel).
Prdce obsahuie navic ivlastnI vVsledky.

Cile pr6ce (piedm6t reSerie, pracovni hypot6za...)

Cilem prdce Radka Jankele bylo zpracovat piehled Transcription Activator-Like
Effector technologie, kterS reprezentuje revolucnim piistup k modifikacim genomu,
kterf je zalolen na pifprav6 efektorovych proteinfr s vysokou sekvendni specificitou.

Struktura (6len6ni) price:

Prdce je logicky dlendna do 0vodu a tii hlavnfch kapitol. V prvni z nich se autor
vdnoval shrnuti historie studia TAL efektorfi. V druh6 6dsti se zabyval strukturou TAL
efektor0 a mechanismem rozpoznflni DNA. A ve tieti 66sti shrnul vyuZiti TAL
efektorir jako n6stroj& pro cilen6 0pravy genomu a epigenomu.

Jsou pouZit6 liter6rni zdroje dostatedn6 a jsou v prici sprivn6 citoviny?

Ano. Liter6rnI zdroje jsou pokryt6 vyderp6vajicim zpfrsobem.

PouZil(a) autor(ka) v reSerSi relevantni ridaje z literirnich zdroi0?

Vfber citovanyich 0daj& z literdrnich zdrojit je v naprost6m poiddku.

Pokud price obsahuje (nadstandardn6) i vlastni vfsledky, jsou tyto vfsledky
adekvitnim zp0sobem ziskiny, zhodnoceny a diskutovilny?

Pr6ce neobsahuje vlastni experiment6lni viisledky.

Form6lni frovefi pr6ce (obrazovi dokumentace, grafika, text, jazykovi frovefi):

K form6lni 0rovni pr6ce nemSm vfhrady. Grafick6 a form6lni 0prava je velmi dobr6.
Kvalita textu je (s ohledem na to, 2e jde o bakaldiskou prdci) viborn6. V textu jist6
lze nal6zt drobn6 jazykovS nedostatky, nicm6n6 tento odbornf text je napsdn
srozumitelnd a md velmi dobrou strukturu. R6d bych zdisraznil, Ze autor text vytv6iel
samostatn6, moje role jako Skolitele byla omezend na diskusi o struktuie textu a
rudn6 psan6 pozndmky ve vftiscich r&znfch verzi textu. B6hem vzniku prdce jsem
musel autora hlavn6 krotit, aby se ve5el do piedepsan6ho rozsahu, piidemZ
nedostatky, kter6 jsem vytfkal jeho textu, byly rhzu, kterf se obvykle ie5f na frovni
disertadnich praci a piipravy textfr pro odborn6 publikace. Je potieba vyzdvihnout,
Ze autor zpracoval p0vodni informace zrinnych literdrnich zdrojfr do koherentniho
textu tak, 2ebez probl6mfr poskytnu kter6mukoliv dlenu v6deck6 komunity, kterf se
zajimf o problematiku TAL efektorir a uvaZuji o jeho publikaci. Tato bakal6isk6
prdce stoji na kvalitnd proveden6 synt6ze informacf nastavuje lafku pro ostatni
bakal6isk6 prdce velmi vysoko.

Spln6ni cihi price a celkov6 hodnoceni:

Cile prdce byly spln6ny, celkov6 hodnotim prdcijako vlibornou.

OtAzky a piipominky oponenta:

N6vrh hodnoceni Skolitele nebo oponenta (bude zveiejn6n)
X vVborne ll velmi dobie [l Oobfe [-l newhov6l(a)
Pod pis Skolitele/oponenta :

$$\-fr\[)


