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Název práce: CRISPR/Cas9 – single protein DNA targeting and cleaving system 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce bylo zpracovat přehled “CRISPR/Cas9 – single protein DNA targeting and 
cleaving system“, což je nejmodernější a nejefektivnější přístup k modifikacím genomu, 
který je založený na ribonukleoproteinových komplexech se sekvenční specificitou 
k DNA, která je definovaná ribonukleoproteinovým komponentem komplexu. 

Struktura (členění) práce: 

Práce je logicky členěna do úvodu a podrobné charakterizace struktury a funkce 
CRISPR/Cas9 systemu, která je rozdělena na čtyři části: shrnutí krystalové struktury 
komplexu, popis nukleázové aktivity a poslední dvě části jsou věnované 
biotechnologickým adaptacím. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Ano. Literární zdroje jsou pokryté vyčerpávajícím způsobem. 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Výběr citovaných údajů z literárních zdrojů je vpořádku. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Práce neobsahuje vlastní experimentální výsledky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

K formální úrovni práce mám minimální výhrady. Grafická a formální úprava je velmi 
dobrá, i když textu by pomohlo ještě výraznější členění hierarchie/úrovní jednotlivých 
sekcí a to jak grafické, tak obsahové. Kvalita textu je (s ohledem na to, že jde o 
bakalářskou práci psanou v angličtině) vysoká.V textu samozřejmě lze nalézt drobné 
jazykové nedostatky, nicméně tento odborný text je napsán srozumitelně a má 
zřetelnou strukturu. Pokud bych měl v práci najít něco, co by se dalo zlepšit a na co by 
se měl autor v budoucnu více zaměřit, bylo by to zjednodušující shrnutí, které by bylo 
vhodné uvést na konci každé části popisující ten či onen molekulární detail. Bez toho 
se čtenář v množství informací snadno ztrácí. 

Rád bych zdůraznil, že autor text vytvářel samostatně, moje role školitele se omezila 
na komentáře ke struktuře textu a ručně psané poznámky ve výtiscích různých verzí 
textu. Je také potřeba vyzdvihnout, že autor zpracoval původní informace z literárních 
zdrojů do textu, který může posloužit jako solidní základ shrnujícího článku. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce byly splněny, celkově hodnotím práci jako výbornou. 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 


