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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: Během celého svého působení 

v Laboratoři virové a buněčné genetiky Ústavu molekulární genetiky AV ČR se Martina 

Dobšová zabývala problematikou exprese lidského endogenního retroviru ERVWE1, a to na 

teoretické i experimentální úrovni. Zadané cíle experimentální části diplomové práce se 

týkaly 1) vlivu transkripčního faktoru GCM1 na expresi ERVWE1 a na methylaci DNA 

promotorové oblasti ERVWE1, 2) exprese ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk, 3) 

možného mechanismu demethylace ERVWE1 promotoru v nádorech zárodečných buněk. 

Dalším cílem autorčiny experimentální práce v laboratoři bylo praktické zvládnutí široké 

škály metodických postupů. Hlavním cílem literárního přehledu diplomové práce bylo 

pochopení a logické shrnutí dostupných poznatků, které se týkají regulace exprese ERVWE1. 

V diplomové práci měla Martina Dobšová dále za úkol zhodnotit význam dosažených 

výsledků a diskutovat je v kontextu předložených hypotéz a literárních poznatků. 

V neposlední řadě měla autorka stručně a přehledně vyjádřit cíle své práce a shrnout 

dosažené závěry. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: Autorka si samostatně vyhledala a v práci využila 

celkem 138 literárních zdrojů. Literární odkazy, které zvolila, citují původní data. Kromě 

toho jsou využity zdroje, které odkazují na současné a vysoce aktuální poznatky. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): Martina Dobšová přistupovala 

již od počátku ke své práci v laboratoři velmi zodpovědně a pravidelně docházela do 

laboratoře. Aktivně a iniciativně se učila nové medody a postupy. S přibývajícími 

zkušenostmi začala postupovat samostatně. Pracovala systematicky a stejně tak si plánovala 

experimenty. Pravidelně a také aktivně se účastnila seminářů. Získané výsledky jsme spolu 

diskutovaly a Martina konstruktivně navrhovala další možnosti postupu. 

 

Přístup studenta při sepisování práce: Diplomovou práci sepsala autorka samostatně, 

pečlivě a s rozvahou. Vyhledala si požadavky kladené na věcný a formální obsah práce a 

zařadila je do textu. Metodicky a logicky utřídila známé poznatky v literárním úvodu. 

Přehledně definovala cíle práce.  Z kapitoly metod je zřejmé pochopení smyslu jednotlivých 

postupů. Soustředěně a kriticky hodnotila výsledky a zcela samostatně přistupovala k jejich 

diskusi s využitím poznatků uvedených v literatuře. Výstižně formulovala závěry plynoucí z 

výsledků. Předložené připomínky pak vhodně využila při korekcích textu. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: Ve své diplomové práci Martina Dobšová velmi 

dobře pochopila a přehledně shrnula poznatky, jež se týkají regulace exprese lidského 

endogenního retroviru ERVWE1. Srozumitelně a stručně podala cíle své práce. Logicky 

vysvětlila metody, které použila k dosažení svých výsledků. Poté autorka pečlivě popsala 



výsledky své samostatné experimentální práce a zobrazila je ve formě grafů a tabulek. 

Výsledky pak konstruktivně diskutovala v kontextu předložených hypotéz a v kontextu 

relevantních dat dostupných v literatuře. Autorčino shrnutí výstižně vyzdvihuje podstatné 

závěry její experimentální práce. V experimentální části se Martině podařilo částečně 

zodpovědět otázku týkající se vlivu transkripčního faktoru GCM1 na expresi lidského 

endogenního retroviru ERVWE1 v neplacentálních tkáních. Na základě získaných dat a 

zkušeností budeme tuto otázku v laboratoři dále analyzovat. Předpokládám, že se tomuto 

tématu bude Martina dále věnovat během svého doktorského studia a poznatky v této oblasti 

prohloubí. Dále Martina jednoznačně potvrdila zvýšenou expresi sestřižené i nesestřižené 

formy ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk. Tato zjištění jsou vysoce aktuální a budou 

zahrnuta do připravované publikace. Originalita dat, které Martina získala, spočívá také ve 

zjištěné zvýšené expresi enzymu TET1 v nádorech zárodečných buněk. TET enzymy a jejich 

uplatnění při aktivní DNA demethylaci jsou v současné době vysoce aktuálním tématem. I 

tomuto tématu se autorka bude věnovat během svého doktorského studia. Nečekaným a 

velmi zajímavým výsledkem je existence dosud nepopsaného exonu E8-M, jehož přítomnost 

Martina prokázala během klonování kódující oblasti genu pro TET1. Tento exon může mít 

důsledky pro katalytickou aktivitu TET1 enzymu a jeho analýza je předmětem našeho 

výzkumu. Celkově Martina prokázala všechny předpoklady pro samostatnou vědeckou práci: 

systematičnost, samostatnost a aktivitu, schopnost navrhovat experimenty a kriticky 

analyzovat data, pečlivost, pracovitost, schopnost logicky seřadit dostupné literární údaje. 

Konstruktivně využívá kritické připomínky při navrhování experimentálních cílů a postupů. 

V neposlední řadě je spolehlivou součástí pracovního týmu. Z těchto důvodů jednoznačně 

doporučuji práci k obhajobě a navrhuji výbornou klasifikaci. 
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