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Metody RNAi a CRISPR a jejich využití pro genetické manipulace parazitických 
protist 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o využívání metody RNA interference a 
CRISPR-Cas systému u parazitických protist přenášených hmyzími vektory. Úvodní 
kapitoly, předcházející specializovaným částím, se věnují objevu a obecnému 
mechanismu umlčování exprese genu do proteinu via RNAi, respektive CRISPR 
systém a dále také popisují klíčové molekuly a proteiny, které se těchto drah 
účastní. Specializované části pak poskytují přehled publikací, kde vědecké skupiny 
tyto metody použily u vybraných parazitických protist. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na obsah, seznam zkratek, úvod, čtyři kapitoly rešerše, závěr a 
seznam použité literatury.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje celkově 155 citací, což je na bakalářskou práci úctyhodné množství. 
Vzhledem k tématu práce ale toto množství odpovídá velkému množství publikací, 
které o dané problematice pojednávají. Ocenila bych, kdyby autorka označila 
sekundární zdroje citací. Většina literárních zdrojů je správně citována. Avšak citace 
v kapitole 2.1 je dle mého názoru nepřesná. Jednoznačná věta, kterou autorka uvádí 
pak může čtenáře vést k mylným domněnkám, že některé mechanismy platí 
obligátně u všech eukaryot, ačkoliv tomu tak není. Věta; „miRNA blokují translaci 
vazbou na 3´UTR oblast cílové mRNA, čímž zabraňují pohybu ribozomu a 
následnému vzniku proteinu.“, neodpovídá dle mého názoru větě z citovaného 
review od He and Hannon z roku 2004; „At least in animals, most miRNAs bind to 
the target-3′ UTR with imperfect complementarity and function as translational 
repressors“. Přičemž je známo, že u jiných linií eukaryot (nejznámější příklady jsou u 
rostlin) miRNA komplementuje nejenom s 3´UTR oblastmi a také umlčování může 
probíhat i jinak než pozičním bráněním translace. Předpokládám, že pokud by byla 
kapitola trochu delší, autorka by dokázala tuto problematiku více rozvést a lépe 
vysvětlit. Dále jako chybu považuji neuvedené citace u tabulek 1 a 2.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 Formálně je práce na dobré úrovni. Text je doplněn vhodně vybranými obrázky, 
které autorka navíc upravila a přeložila do češtiny. Jazyková úroveň textu je dobrá.   
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Celkově se jedná o kvalitní práci, která shrnula dvě klíčové metody reverzní genetiky 
používané u parazitických rodů Trypanosoma, Leishmania a Plasmodium. Obecně 
je toto téma poměrně složité a vypracováním takové rešerše studentka prokázala 
své znalosti a přehled, který v molekulární biologii jistě má. Kapitoly zabývající se 
konkrétními parazity jsou velmi obsáhlé a také CRISPR-Cas systém je podrobně 
popsán. Naproti tomu je pak kapitola věnující se obecně RNA interferenci příliš 
krátká a jednoduchá.  
Ačkoliv se jedná o bakalářskou práci, která neobsahuje vlastní výsledky, autorka by 
mohla, kromě výčtu jednotlivých pokusů, více diskutovat a vlastním názorem 
zhodnotit uvedené publikace. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
(Otázky jsou zvýrazněny) 

1. V úvodní kapitole o RNAi bych uvítala podrobnější vysvětlení této dráhy a 
také obsáhlejší text věnovaný rozdílům mezi jednotlivými molekulami RNA a 
mechanismu, kterým dochází k umlčování. Obecný přehled RNAi je vůči 
obecnému přehledu CRISPR-Cas systému až nepoměrně stručný.  

2. Existují kromě uvedeného pozičního bránění translace i jiné způsoby umlčení 
exprese genu do proteinu pomocí miRNA, pokud ano jaké? 

3. V kapitole 3.1 Využití metody RNAi u Plasmodium spp. 
mi není jasné proč použila autorka ne zcela logické členění textu odstavci.  
Naopak nijak výrazně neoddělila publikace věnující se P. falciparum a P. 
berghei. Publikace týkající se těchto dvou parazitů se v textu střídají 
chronologicky, což čtenáře ale nutí stále kontrolovat k jakému druhu daná 
informace patří. I u dalších kapitol by možná bylo přehledné rozdělit jednotlivé 
druhy do podkapitol. Tato otázka nejspíš pramení z mé vlastní neznalosti, ale 
do jaké míry jsou si dva druhy rodu Plasmodium (falciparum X berghei) 
podobné a je možné brát výsledky výzkumu jednoho druhu (např. alternativní 
dráha RNAi) jako informace obecně platné pro oba dva druhy? 

4. V kapitole 5.3 autorka zmiňuje využití ribozymu viru hepatitidy, který 
zabraňuje polyadenylaci sgRNA. Existují nějaké publikace zabývající se 
právě degradací sgRNA při používání CRISPR-Cas systému? Jak rychle 
proběhne procesování této molekuly, pokud je exprimovaná z plasmidu nebo 
přímo transfekovaná do buňky, a jsou i jiné způsoby jak prodloužit její 
životnost? 

5. Prosím autorku, aby dodala zdroje, ze kterých čerpala informace o 
hvězdičkou neoznačených (dále neprobíraných) prvocích v tab. 1 a 2. 

6. Jaký je autorčin názor na RNA interferenci, respektive CRISPR ve vztahu 
k vybraným parazitům? Mohla by stručně zhodnotit jaké jsou největší 
slabiny/výhody obou metod a porovnat je navzájem? Vyzkoušela již 
v laboratoři některou z těchto metod? 

 

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům, tučně nadepsané rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz odkaz: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2016-pravidla.pdf, zejména části „Pojetí 
a rozsah“ a „Oponentské řízení“. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) ve formátu pdf v elektronické podobě do 6. 9. 2017 na e-mail 
kulikova@natur.cuni.cz nebo mikes@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění ve studentském 
informačním systému), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) 
nejpozději v den obhajoby 12. 9. 2017 osobně, anebo do téhož data na adresu: RNDr. Libor 
Mikeš, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
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