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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce je shrnout současné poznatky o roli a interakcích kore antigenu 

viru hepatitidy B (HBcAg). 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má obvyklou strukturu, zahrnující seznam zkratek, úvod, řešení práce, závěr a 
souhrn použité literatury. Práce neobsahuje diskusi, která nicméně není pro tento typ 
práce nezbytně nutná. Práce čítá celkem 25 stran, z čehož 18 pokrývá vlastní lite-
rární rešerše. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor v závěru práce uvádí 105 literárních zdrojů (z toho jeden zdroj ze stránek 
WHO, který není správně citován jako webový zdroj). Z toho je 32 zdrojů mladších 
deseti let a pouze 17 bylo vydáno od roku 2011 včetně do současnosti. Přes značné 
množství uváděných literárních zdrojů tak nelze jejich počet uvádět za vyčerpávající 
některá téma by mohla být dále rozvedena, některá nejsou ani zmíněna (např. role 
HBcAg v interferenci s imunitním systémem hositele). 
 
Zdroje jsou jen částečně správně citovány, výhrady uvádím níže 
Zdroj Fung et al. 2011 je v textu označen hvězdičkou, aniž by byl osvětlen význam 
tohoto znaku. 
Některé zdroje jsou v seznamu literatury uveden bez názvu knihy/časopisu Abraham 
et al. 2006, Chu et al. 2014, Belloni et al. 2009, Kann et al. 1999; Farag and Mansour 
2016 – navíc nelze dohledat v databázi PubMed; Guo et al. 2011; Haryanto et al. 
2012; Heerman 1984; Lewellyn et al. 2011; Miller and Robinson 1984; Nassal 2015; 
Packianathan et al. 2010; Pourkarim et al. 2014; Steven et al. 2005; Sunbul 2014; 
Wynne et al. 1999; Yan et al. 2012; Yeh and Liaw 1990; Yu et al. 2013; Zhang et al. 
2014). Celkem je v seznamu literatury neúplně citováno 20 (tedy téměř jedna pětina 
zdrojů). 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce obsahuje 12 obrázků v dobré kvalitě, malá část z nich je spíše ilustrativního 
charakteru. Obr. Na str. 6 se poněkud rozchází s textem (minimálně ve způsobu 
označování jednotlivých domén). 
Práce je psána anglicky. Necítím se zcela kompetentní hodnotit jazykovou úroveň, 
nicméně slovosled vět v práci ne vždy odpovídá slovosledu preferovanému v anglič-
tině, což místy značně znesnadňuje pochopení práce. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly dle mého názoru splněny jen částečně. Autor se do značné 
míry zabývá základními učebnicovými popisy a nedostává se do detailu probí-
raného tématu. Některé problematiky zastoupené v moderní literatuře k tématu 
(např. interakce HBcAg s proteazomy nebo imunitním systémem hostitele, role 
micro RNA) chybí. Jiné kapitoly, např. hodnocení vlivu HBcAg na epigenetické 
regulace nebo možnosti terapie novými antivirotiky, ba zasloužily rozšíření. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

 Co je Vám známo o regulaci replikace HBV degradací core antigenu pro-
teazomy? 

 Jakým způsobem ovlivňuje asociace core proteinu s CpG ostrovy 2 akti-
vitu cccDNA? 

 Jak často a za jakých okolností dochází k integraci genomu HBV do ge-
nomu hostitele? Jak ovlivňuje taková integrace prognózu onemocnění? 

 Chronická infekce HBV je častější u dětí – je znám mechanismus tohoto 
jevu? 

 Uvádíte že asociace HBcAg s cccDNA vede ke snížení metylace virové 
DNA – jaký je mechanismus tohoto jevu? 

 

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

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 


