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Jméno posuzovatele: Mgr. Kristina Roučová 

Datum: 1.6.2016 

Autor: Tomáš Hofman 

Název práce: 
Vliv epigenetických modifikací na replikaci a transkripci DNA viru hepatitidy B 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o epigenetické regulaci HBV a objasnit 
vliv různých epigenetických modifikací na propagaci viru. 

Struktura (členění) práce: 
Seznam zkratek 
Abstrakt 
Úvod 
Jednotlivé kapitoly rešerše - Charakteristika viru, Epigenetická regulace HBV 
Závěr 
Seznam literatury 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil autor 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): 
Jazyková úroveň práce je dobrá. Autor se několikrát neubránil extrémně dlouhým 
souvětím, ve kterých se hůře orientovalo či v polovině začala pojednávat o něčem 
jiném. Text obsahuje místy gramatické a stylistické chyby. Obrazová dokumentace je 
na dobré úrovni a vhodně doplňuje text, s výjimkou Tabulky č.1 (str. 11), která je 
v práci vložena z nějakého důvodu jako obrázek. Na str. 5 pak postrádám obrázek 
ilustrující strukturu cccDNA HBV namísto volného místa. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autor splnil vytyčené cíle a poskytl pěkně strukturovaný souhrn poznatků o 
epigenetické regulaci HBV. Práci doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
Autora bych chtěla pochválit za pěkně formulované úvody kapitol a doporučit, 
aby při následném výčtu faktů v pokročilejších částech kapitoly nepanikařil a 
nesnažil se rychle čtenáři vylíčit vše najednou. 
Některé zkratky nejsou vysvětleny ani v textu ani v seznamu zkratek. 
Sjednoťte genovou nomenklaturu dle všeobecných pravidel v celé práci. 
Dávejte si pozor, co přejatá slova v češtině opravdu znamenají (např. restrikce, 
str. 4), a nenechte se zlákat jednoduchostí často používaného laboratorního 
slangu. 
Pokud se v kapitole něčím z daného tématu nezabýváte, uveďte, proč určitou 
část vynecháváte, nebo pojmenujte kapitolu jinak. 
Samotný text i popisy obrázků musí být samonosné, nelze určitou informaci 
zmínit jen v popisu obrázku a pak se na ni odkazovat v textu. 
Dávejte si pozor, aby jste se v dlouhých souvětích či výčtu faktů nezamotal či 
neobrátil smysl věty. 
 
Otázky: 
1) V práci zmiňujete rozdělení HBV do několika genotypů, neuvádíte však na 
jaké a podle jakého pravidla. V závislosti na tom, že genotyp ovlivňuje 
epigenetické modifikace cccDNA HBV, mohl byste nám o nich stručně 
povědět? 
 
2) V kapitole Popis virové částice (str. 2) se zabýváte především jednotlivými 
geny HBV. Mohl byste částici patřičně popsat? 
 
3) V kapitole Metylace HBV cccDNA (str. 6) uvádíte, že jeden ze tří hlavních 
CpG ostrovů (CpG I) "se vyskytuje pouze v některých genotypech, popřípadě 
je zkrácen, což vede k jeho ztrátě." Tento CpG ostrov se nachází v oblasti 
kódující preS2 a S protein. Jak jsou tyto proteiny ovlivněny jeho zkrácením či 
ztrátou? Jaký to má následně vliv na virus samotný? 
 
4) V podkapitole CpG ostrov II (str. 8) uvádíte jako hlavní efekty metylace 
CpG II pokles množství preCore mRNA a pgRNA. Tento CpG ostrov však 
zasahuje i do oblasti genu X, který je vysoce pleiotropní a navozuje v buňce 
stav příznivý pro propagaci viru. Byl nějak dokumentován vliv metylace CpG II 
na produkci proteinu X? 
 
5) V kapitole Transkripční aktivita HBV v buněčné linii HepG2 a ve vzorcích 
jater (str. 14) zmiňujete metodu detekce RNA polymerázy II vázané na určitý 
úsek DNA za účelem zjištění míry genové exprese. Mohl byste nám tuto 
metodu stručně popsat? 

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

Podpis školitele/oponenta: 

 


