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Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Martin Volek 
 

Název práce: Role demetyláz rodiny proteinů JARID1 při tvorbě sestřihového komplexu 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

X C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

X C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

X C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

ad. 2) chybné propojení nukleotidů v RNA v obrázku 1; s.24-25 neuvedené pH téměř u pěti v práci 

používaných pufrů; „ ...kationtový lipid, který prostřednictvím svých pozitivně nabitých skupin 

reaguje s fosfátovými skupinami...“; s.34 zaměňování termínu „fluorescenčně značená protilátka“ za 
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„protilátka“ např. „na primární protilátku se následně naváže sekundární protilátka, která je schopná 

po exitaci emitovat světlo o určité vlnové délce“; část výsledků z obr. 6 a 8 není v textu zmíněna; 

koncentrace DNA určená na NanoDropu je uváděna na 5 platných číslic odchylka měření není 

uvedena ale vzhledem k povaze přístroje bude jednotkách až desítkách procent; chybí logická 

souvislost v interpretaci výsledků změny mobility částic snRNP po demetylaci H3K4me3 metodou 

obnovení fluorescence po tzv. „fotovybělení“ (FRAP) v diskusi na s.51-52 nejprve popíšete že 

pozorujete zvětší mobilitu částice snRNP U2 oproti mobilitě částice snRNP U2, v další větě pak 

říkáte že tato mobilita nebyla průkazná, ale hned v zápětí v toho vyvozujete, „Z toho lze usuzovat, že 

vazba mezi částicí snRNP U2 a H3K4me3 není hlavním způsobem, jak dochází k asociaci U2 

snRNP částice s pre-mRNA při tvorbě sestřihového komplexu.“; v práci nejsou uvedené informace 

jak bylo toto statistické vyhodnocení hodnot imobilních frakcí a dob asociace částic snRNP U5 s pre-

mRNA prováděno 

ad. 4) s.22 Cíle na 4 řádcích obsahují 4 překlepy a formulační neobratnosti; lipidická má být správně 

lipidová; s. 22 demethylace methylů a podobně i v Závěru s.53 „demetylovat metyly“; v práci jsou 

četné další překlepy a formulační neobratnosti 

ad. 5) chyby ve zkratkách a chybějící zkratky BPS, PPT; s.37 kapitola 4.1 v sekci výsledky neobsahuje 

žádné vlastní výsledky přestože je to v ní přímo zmiňováno – jedná se spíše o úvod shrnující 

výsledky jiných autorů;  na s. 27, 42, 43 a další popisky tabulek splývají s textem; všechny odkazy na 

kapitoly či na obrázky uvnitř práce obsahují chybné číslo strany nebo číslo kapitoly (cca 20 výskytů); 

v práci jsou 2x tabulky č. 3 a 2x tabulky č. 5; odkaz na tab. 4 na s.38 dole má být na první z tabulek 

3; na s.52 je odkaz na neexistující tabulku 11 

 

Název odevzdané práce je odlišný od názvu práce v SIS-u! 

 

B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  

1. V práci uvádíte, že „Po dlouho dobu nebylo známé, co tvoří katalyticky aktivní centrum 

spliceosomu. Daná struktura byla vyřešena až v minulém roce za pomoci cryo-elektronové 

mikroskopie.“ struktura však v práci není zařazena. Mohl byste nám tuto strukturu krátce 

představit? 

 

2. V práci zmiňujete, že vnášíte do plasmidu nesoucího gen pro JARID1C demethylasu cDNA pro 

protein RFP. Jaký důsledek má použití jen jedné endonukleasy při ligaci genu do vektoru? 

Nenašel jsem však nikde schéma ukazující výsledný konstrukt. Jedná se o přípravu fúzního 

proteinu? 

 

3. V metodách je uvedeno, že „Metoda Western blot se používá k detekci relativního množství 

proteinů“ v blotu uvedeném v práci však množství proteinu není kvantifikováno. Můžete tuto 

informaci k obrázku 10 doplnit? Dle mého odhadu to bude pokles na hodnoty menší než 10%. Je 

toto zjištění v souladu s informací uvedenou k tomuto experimentu na straně 44, že „Počet 

transfekovaných HeLa buněk se pohyboval mezi 10 až 20 %.“? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce  

 

Opravný lístek: opravit kapitolu Cíle, doplnit detaily ohledně statistického vyhodnocení hodnot 

imobilních frakcí a dob asociace částic snRNP U5 s pre-mRNA 

 

C. Celkový návrh 
Navrhovaná celková klasifikace: dobře 

 

Datum vypracování posudku: 8. 6. 2016 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): 

       Doc. RNDr. Václav Martínek, PhD. 


