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Jméno posuzovatele:  
Martina Hálová 

Datum: 
2.9.2016 

Autor:  
Jan Petržílek 
 

Název práce: 
CRISPR/Cas9 – single protein DNA tergeting and cleavage system 
CRISPR/Cas9 – jednoproteinový systém specificky vázající a štěpící DNA 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce Jana Petržílka je shrnout dosavadní poznatky získané pomocí 
krystalografické analýzy o fyzických interakcích nukleázy Cas9 ze 
Streptococcus pyogenes s sgRNA a cílovou DNA, a to jak ze strukturního, 
tak i funkčního hlediska.  
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky členěna do tří částí. V první části autor stručně seznamuje 
čtenáře s různými metodami cílených zásahů do genomu využívajících 
opravy dvouřetězcových zlomů a homologní rekombinaci a dále představuje 
systém CRISPR/Cas9 a jeho různé podoby napříč prokaryotickou říší. Druhá 
část představuje těžiště práce. Zde autor v několika kapitolách shrnuje 
poznatky získané z krystalové struktury Cas9 ze Streptococcus pyogenes 
týkající se vazby sgRNA na Cas9, rozeznání cílové sekvence DNA a 
nukleázové aktivity Cas9. Dále zmiňuje využití modifikovaných nukleáz Cas9 
v genovém inženýrství a objev dalšího efektorového proteinu využívajícího 
lokus CRISPR. V závěrečné části jsou pak shrnuty poznatky z předchozích 
částí a je zde také nastíněn další potenciál metody CRISPR/Cas díky využití 
orthologů Cas9 z jiných organismů.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano 
 

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 dobrá a obsahuje minimum překlepů. Je psána 
v anglickém jazyce, pokud mohu soudit, tak na dobré úrovni. Text je vhodně 
doplněn devíti obrázky, i když v textu chybí odkaz na obrázek 5. Některé 
obrázky by mohly být v lepší kvalitě. Co bych ještě po formální stránce 
vytkla, je občasné nedodržení úzu psaní latinských názvů organismů 
italikem.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle bakalářské práce byly splněny. Z předloženého textu je zřejmé, že si 
autor osvojil vyhledávání informací v odborné literatuře, jejich třídění a 
zpracování do uceleného textu. Práci proto doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
Žádné zásadní připomínky k práci nemám. 
 
Otázky: 
Vzhledem k potenciálním „off-target“ efektům metody CRISPR/Cas9, je 
známo, kolik nukleotidů z sgRNA stačí, aby párovalo k cílové sekvenci DNA, 
aby došlo k jejímu rozštěpení? 
 
Jsou už známy nějaké pokusy o využití popsaných strukturních dat k 
„vylepšení“ funkce systému CRISPR/Cas9 (jiné kromě katalyticky 
neaktivních mutant)? 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
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Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
 

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 
k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

 Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) 
na e-mailovou adresu mkalous@natur.cuni.cz a jako Předmět/Subject uveďte 
Posudek bakalářské práce. 

 Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc., 
Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  

 
 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby
mailto:mkalous@natur.cuni.cz

