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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem předkládané práce byla literární rešerše shrnující historii a způsoby využití 
programovatelných nukleáz pro přípravu velkých zvířecích modelů. 

 

Struktura (členění) práce: 
Kromě Úvodu a Závěru je práce rozčleněna do 4 hlavních kapitol postupně popisujících 
historii genové manipulace (obecně), techniky využívané pro přípravu velkých zvířecích 
mutantních modelů, specifika jednotlivých programovatelných nukleáz a využití 
CRISPR/Cas9 systému pro přípravu KO a KI modelů. Toto členění je logické a přehledné. 
 
Za nedostatek považuji, že samotný obsah jednotlivých kapitol mnohdy nekoresponduje s 
názvem kapitoly. Příkladem je kapitola „3.1 Historie tvorby zvířecích modelů“ 
 
Přestože by čtenář očekával historický průřez použití jednotlivých transgenních technologií 
u jednotlivých druhů velkých zvířat, v druhém odstavci je jen stručná zmínka o 
mikroinjekčních pokusech na králících, ovcích a prasatech (aniž by byla dále rozvedena 
úspěšnost těchto experimentů). Dále je pak zmínka o nízké účinnosti manipulace s geny 
skotu (opět bez detailnější rozvedení této problematiky). Ve čtvrtém odstavci je popsána 
příprava ovce Dolly metodou SCNT. Převážná většina kapitoly je však věnována genovým 
úpravám u hlodavců, případně historii PCR, která s danou problematikou ovšem souvisí jen 
okrajově. 
Podkapitola 3.1.1 (Tvorba za pomocí virů) pak velké zvířecí modely nerozvádí vůbec. 
 
U ostatních kapitol se již tento nedostatek objevuje v menší míře, přesto má práce na 
některých místech tendenci odbíhat od tématu (např. popis GFP v kapitole 6.1 „příprava 
endonukleázy“).  
 
Za nejvydařenější kapitolu považuji Závěr, který poměrně přehledně a logicky rekapituluje 
celou problematiku, bez formulačních nedostatků. Pokud by i ostatní kapitoly byly psány 
v tomto duchu, celé práci by to prospělo. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka cituje celou řadu původních prací, oceňuji i citování několika článků vydaných teprve 
v roce 2017.  
V samotném textu je zvolen poměrně nestandardní formát citací, kdy jsou mnohdy uvedena 
příjmení až šesti autorů (viz např. str. 9, druhý řádek odspodu). Pro bakalářskou práci bych 
spíše doporučil se držet přehlednějšího formátu, kdy je typicky uveden jen jeden autor a rok 
vydání citované publikace. 
Ani tento formát citací ovšem není jednotný a např. na konci druhého odstavce na str. 15 je 
v textu uvedeno všech 10 autorů, včetně křestních jmen. Tato konkrétní citace pak svým 
formátem vybočuje i ze závěrečného seznamu literatury. 

 
Při diplomové práci doporučuji použití citačního softwaru (např. Endnote), který umožní se 
těmto nedostatkům poměrně snadno vyhnout. 
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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 obsahuje 4 obrázky, přičemž první a poslední pokládám za nevhodně použité (obr.1 
detailně popisuje mechanismus účinku lentiviru, přestože je toto téma v práci zmíněno jen 
velmi okrajově a na jeho místě mohlo být něco zcela jiného - namátkově – graficky 
zobrazená časová osa ukazující historii přípravy jednotlivých mutantů různými technikami, 
obr.4 je pak převzat z online prezentace komerčního subjektu obchodujícího s CRISPR 
plazmidy a domnívám se, že pro popis mechanismu CRISPR/Cas9 lze získat mnohem 
kvalitnější materiály).  
Obrázky mají nevhodně nízké rozlišení, takže v tištěné práci nepůsobí kvalitně. Oceňuji 
snahu studentky upravit obrázky tak, aby obsahovaly české texty. Toto ovšem nebylo 
provedeno důsledně (obr. 1 je stále v angličtině a obr.2 a 4 jsou přeloženy s gramatickými 
chybami nebo překlepy).  
Samotná grafická úprava obrázků působí ledabylým dojmem (viz růžový obdélník v obr 1.) 
Celkově shrnuto – obrazová dokumentace by si zasloužila větší péči a zbytečně sráží kvalitu 
předloženého literárního díla.    
  
Řada překlepů podporuje dojem, že práce byla dokončována ve spěchu (ZinG finger 
namísto Zinc finger – přímo v nadpisu kapitoly 5), občas je pro zinc-finger nucleases použita 
zkratka ZFN, občas ZNF, CRIRP/Cas9 namísto CRISPR (str. 16), otec genetiky Georg 
Mendel (str. 9), lektinovirový vektor (str. 12). 
 
Naopak oceňuji jazykovou úroveň práce. Studentka dobře zvládá češtinu a práce obsahuje 
jen minimální množství gramatických chyb (až na zmíněné nedostatky v obrázcích) 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Nikola Dvořáková ve své práci prokázala, že je schopna se zorientovat v poměrně 
komplexní problematice a zpracovat na dané téma literární rešerši. Výsledná práce 
poskytuje základní přehled o jednotlivých transgenních technikách, zejména s důrazem na 
velké zvířecí modely. Nikola také představila principy programovatelných nukleáz a uvedla 
příklady jejich použití u velkých zvířecích modelů.  
Nedostatky práce vyplývají dle mého názoru z absence praktických zkušeností studentky ať 
už s programovatelnými nukleázami, nebo s přípravou transgenních zvířecích modelů. 
Bližší kontakt s laboratorní praxí (osobní nebo prostřednictvím školitele) by umožnil si lépe 
zvolit priority, na které se v rámci jednotlivých kapitol zaměřit a vyhnout se některým 
nepřesnostem.  
Problematické jsou také již zmíněné formální nedostatky (grafika obrázků, překlepy, 
nesourodé citace), které by mohly být lehce odstraněny větší péčí při závěrečných úpravách. 
I přes zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě a Nikole Dvořákové přeji štěstí při 
dalším studiu. 
Otázky a připomínky oponenta: 
Práce obsahuje řadu neobratných nebo chybných formulací  
str. 13 „ roku 1980 se týmy vědců po celém světě pustily do hledání vysvětlení molekulárních 
částí všech procesů v buňce“  
str. 11 “U myších modelů snadněji dochází k homologní rekombinaci a tím se zvyšuje 
efektivita, protože nedochází ke ztrátě informace” – ke ztrátě jaké informace? 
str. 11 “buňky, které poté přendali do oocytu bez jádra” (injikovali, vložili, transferovali – 
to vše by znělo mnohem lépe) 
str. 20 “vazebná doména TALENs obsahuje 33-35 aminokyselin, kdy na 12. a 13. místě je 
nejvyšší specifičnost nukleázy” – tady jde o nepochopení fungování TALENů, DNA 
vazebná doména se skládá z několika podjednotek, z nichž každá má 33-35 
aminokyselin, přičemž 12. a 13. pozice rozhoduje o specifitě dané podjednotky ke 
konkrétnímu nukleotidu (překvapivě, na str. 18 je stejný problém popsán v podstatě 
správně). 
 
doporučuji při další tvorbě větší pozornost tomu, zda text skutečně dává smysl (tak aby ho 
ideálně chápal i odborník i laik) 
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Otázky k obhajobě: 
 
Otázka k obr.4: Popisujete, že větší množství gRNA může vést k vyšší účinnosti a specificitě 
CRISPR systému. Můžete popsat, jak je těchto efektů při použití více gRNA dosaženo? 
 
Na straně 12 popisujete, že první transgenní živočich byl vytvořen r. 1980 J. Gordonem. 
Nicméně na str. 10 a 12 popisujete pokusy R. Jaenische z poloviny 70. let, jež vedly 
k přípravě transgenních myší. Můžete tento rozpor komentovat? 
 
Při kterých aplikacích byste (v případě velkých zvířat) preferovala transgenezi pomocí virů 
a kdy naopak použití CRISPR/Cas9. Lze oba přístupy kombinovat? 

 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 

 


