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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…) 
 
Cílem předkládané práce je představit moderní a rychle se rozvíjející téma 
programovatelných endonukleáz popisem nyní dostupných a rozvíjených systémů, 
vzájemným porovnáním těchto systémů v několika aspektech a ukázkou některých 
současných a budoucích uplatnění těchto systémů v základním a aplikovaném 
výzkumu.    
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce odpovídá stanoveným pravidlům a obsahuje všechny požadované 
součásti. Členění vlastního textu do kapitol je logické a kapitoly na sebe vzájemně 
navazují. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou relevantní a dostačující. Práce čerpá z přibližně 50 
původních článků. Použité zdroje jsou v naprosté většině citovány správně, leč 
autorka si správně neosvojila způsob citování, kdy je jméno autora přímo začleněno 
do textu práce. Při tomto způsobu citování autorka neuvádí rok, což v jednom 
případě znemožňuje spárovat referenci v textu s položkou v seznamu literatury. 
Seznam literatury vykazuje jisté neduhy, které by se v budoucnu mohly stát terčem 
kritiky, pokud by se vyskytovaly i v práci diplomové – viz připomínky.   
 

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): 
 
Formální úroveň práce je vysoká. Práci vhodně doplňuje 5 obrázků ve vysokém 
rozlišení. Bohužel při tisku práce došlo k jejímu celkovému vertikálnímu smrštění, 
což sice nemá vliv na čitelnost textu a obrázků, leč kruhové univerzitní logo působí 
v elipsoidní formě poněkud komicky. Práce je psána v anglickém jazyce a autorka 
prokázala značnou formulační zdatnost. Práce obsahuje minimum překlepů a 
gramatických chyb, nicméně vyskytují se v ní tři opakující se typy chyb, na které 
bych rád upozornil, aby si na ně mohla autorka v budoucnu dát větší pozor. První 
chybou je občasné zapomenutí na přidání koncovky -s ke slovesu ve třetí osobě 
jednotného čísla, druhou občasnou chybou je použití slovosledu typického pro věty 
v českém jazyce a třetí chybou je použití slova ve tvaru přídavného jména, když má 
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být použito ve tvaru podstatného jména.      
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce je kvalitní rešerší na zadané téma a vytyčené cíle splňuje. Kladně hodnotím 
použití i několika velmi recentních publikací, které ještě nebyly shrnuty formou 
přehledného článku, avšak obsahují nové a zásadní informace. Práce působí 
uceleným dojmem, i když podle mého názoru měl být v práci dán větší prostor 
terapeutickým aplikacím programovatelných nukleáz, což je to hlavní, co z nich činí 
tak slibný molekulárně-biologický nástroj. Drobné formální nedostatky bakalářské 
práce jsou zastíněny jejím kvalitním, řekl bych až nadprůměrným, obsahem. Práci 
vřele doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 

 Seznam literatury máte nejednotný, někdy uvádíte křestní jména autorů, jindy 
uvádíte jen jejich zkratky, a to někdy s tečkami a někdy bez teček. 
Nejednotný je i způsob datování článků, někdy uvádíte jen rok, někdy rok a 
měsíc, a jindy rok, měsíc a den. Většinou letopočet uvádíte v závorkách, ale 
občas ne. V seznamu literatury nemáte et al. kurzívou.  

 Špatně citujete práce Carlose F. Barbase III., kdy číslovku, tvořící nedílnou 
součást jeho příjmení, uvádíte pouze v jednom z pěti případů.  

 V jednom případě špatně citujete práci prof. Aggarwala, kdy se místo prvního 
písmena jeho příjmení vyskytuje neklasický znak, známý především divákům 
nejmenovaného sci-fi seriálu. 

 Eukaryotický a prokaryotický se i v angličtině píše s k. 

 Příslovce typu however, therefore a instead se uprostřed věty oddělují z obou 
stran čárkou. 

 Píšete, že jedna repetice TALE proteinu je schopná rozeznat a vázat jeden 
pár bází v cílové sekvenci. Tato formulace je nepřesná, TALE protein 
rozeznává a váže pouze jednu bázi z páru. Podobnou formulaci máte i u zinc-
finger proteinů, kde Vám ji lze částečně prominout, protože některé tyto 
proteiny dokáží interagovat s oběma bázemi daného páru, i když ne u všech 
tří nukleotidů rozeznávaných danou doménou ZF. 

 
Otázky: 

1. Dvakrát v práci zmiňujete požadavek na 5´ thymin v sekvenci DNA, která má 
být cílena programovatelnou TALE nukleázou. Je tento požadavek striktní? 

2. V práci zmiňujete, že metylace CpG ostrůvků v cílové sekvenci DNA by mohla 
být zodpovědná za sníženou funkčnost TALE nukleázy. Pokud víte, že Vaše 
cílová sekvence bude obsahovat 5-methylcytosin, lze TALE nukleázu 
navrhnout tak, aby s touto modifikovanou bází interagovala?   

3. CRISPR/Cas systém je součástí adaptivní imunity bakterií a Archaea proti 
cizorodé nukleové kyselině, například fágové DNA. Jaké jsou dosud známé 
mechanismy obrany fágů proti tomuto systému? 

4. Jednoduchost systému CRISPR/Cas9 evokuje jeho použitelnost také jakožto 
programovatelné endonukleázy tvořící tupé konce, použitelné pro laboratorní 
klonování genů. S purifikovaným proteinem Cas9 a na zakázku vyrobenou 
chimérickou guideRNA bychom mohli definovaně štěpit molekulu DNA in vitro 
ve vybraném místě a následně použít k ligaci. Byly již takové pokusy 
provedeny?  
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


