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Název práce: 
Molekuly podílející se na úniku před imunitním systémem kódované genovou oblastí 
US2-US11 lidského cytomegaloviru. 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předmětem rešerše je popsat glykoproteiny US2-US11 lidského cytomegaloviru a 
jejich úlohu v latentních infekcích tímto virem. V práci jsou popsány současné 
vědomosti o jejich schopnost interagovat s imunitním systémem a umožňovat viru a 
jím infikovaným buňkám unikat před pozorností CD8+ a CD4+ T lymfocytů. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Členění práce je v souladu s pravidly a zvyklostmi tohoto typu práce. Obsahuje 
vedle kapitol samotné rešerše i předepsané kapitoly, tedy abstrakt, obsah, seznam 
zkratek, úvod. Závěr a seznam literatury. Dále prohlášení o samostatném 
vypracování práce, poděkování. Titulní strana je ve schváleném formátu. Práce má 
předepsaný rozsah stran (40) 
Nazvání téměř všech kapitol hlavního textu pouze zkratkou jednotlivých 
glykoproteinů je chybné a nevyjadřuje přesně jejich obsah. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka v práci citovala 68 literárních zdrojů, z nichž většina je z let 2000 – 2009. 
Citovány jsou správně v jednotném formátu. Citace jsou relevantní k informacím v 
textu. Jedině na str 11 jsou informace uvedené citací pouze v prvních dvou větách a 
zbytek textu na celé stránce je bez citace. 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je pouze rešeršní. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je nadprůměrná, text je velmi přehledně formátován bez 
zásadních prohřešků, v práci jsou reprodukovány 4 obrázky ve vysoké barevné 
kvaltě a vhodně doplňují text. Dále dvě tabulky, které shrnují informace o funkci 
popisovaných glykopeptidech. V práci jsem našla jen jediný překlep a to v anglickém 
abstraktu. 
Práce je napsaná srozumitelně, i když jde o poměrně složitou problematiku. Jediné 
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co by se dalo vytknout je nadužívání zkratek i tam kde by se lépe hodil plný název 
(např. na str. 25 v třetím odstavci ve větě, „a ne na buňkách transfektovaných 
jednotlivými gp“) Není určitě nutné vždy použít zkratku i přesto, že je pro daný výraz 
zavedená. Líbí se mi poznámka pod čarou na str. 9, kdy autorka vysvětlila svůj 
překlad nezavedeného českého názvu pro únikové molekuly/ immune evasion 
molecule. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce bezpochyby popisuje funkce glykopeptidů kodovaných lidským 
cytomegalovirem, které se podílejí na perzistenci v infikovaných jedincích v latentí 
formě. Práce vystihuje komplexní působení všech popsaných glykopeptidů, autorka i 
polemizuje s někdy protichůdnými informacemi v literatuře a poukazuje na 
nevyřešené aspekty antigenní MHC I, popřípadě MHC II prezentace.  
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
V textu používáte pro vyjádření faktu, že různé glykoproteiny interagují s MHC I 
v různých alelických formách, tak, že přímo formulujete informaci, např. že 
„cytosolický konec je zásadní pro dislokaci a degradaci alel MHC I“ . Vysvětlete tuto 
formulaci. 
 
V úvodu uvádíte informaci, že 60% obyvatel USA je tímto virem infikováno, jsou též 
publikovány nějaké informace o počtu nemocných  v České republice, případně 
v Evropě?. 
 
V závěru navrhujete možnost vytvoření vakcíny oslabeným virem s deletovaným 
úsekem US2-US11, myslíte, že by toto řešení bylo dostatečně účinné, že by vir 
nezapojil další mechanismy úniku před imunitním systémem, tak jak jsou 
vyjmenované v tab.1? 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


