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Posudek na bakalářskou práci
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Datum: 15.5.2006

Autor: Kateřina Podolská

Název práce: Virus hepatitidy C

I Práce je |iterární rešerší. E Práce obsahuje v|astní výsledkv.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Autorka se zaměři|a na shrnutí současných zna|ostí o bio|ogii nejvýraznějšího
původce posttransfúzních hepatitid, viru hepatitidy C. Autorka k|ade dŮrazzejména
na problematiku mo|eku|ární bio|ogie HcV, detailně popisuje strukturu a funkci
virových proteinů, popisuje regu|ačnífunkci 5,- a 3,- nekódujících ob|astí a věnuje se
současným poznatkům o Životním cyk|u, zejména strategiím vstupu viru do buňky,
procesu rep|ikace virové RNA a sestavování dceřinných virionů.

Struktura (č|enění) práce:
Rešerše má běŽné členění obvyklé pro tento typ prací (tzn. sestává z Úvodu,
výs|edků, závěru a přeh|edu |iteratury).

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

Ano

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Ano

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce se vyznačuje čtivým slohem a dobrou formá|ní úrovní. Do budoucna bych
autorce pouze doporuči| více-dbát na jednotné psaní slzve s|ovech cizího původu.
Ctenáři by také mohl pomoci seznam zkratek, ikdyŽ jsou většinou vysvět|eny v textu
při prvním pouŽití.
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Sp|nění cílů práce a ce|kové hodnocení:

Bakalářská práce Kateřiny Podo|ské představuje stručné a výstiŽné shrnutí
moleku|ární bio|ogie HCV s důrazem na popis současných hypotéz vstupu viru do
buňky. Doporučujijejí práci k přijetíjako práci bakalářskou a navrhujiji ohodnotit
stupněm výborně'

otázky a připomínky oponenta:
otázky.

1' Podáváte výstiŽný popis všech bílkovin kódovaných HCV. Existujíještě jiné
virové bí|koviny, jejichŽ translace není spojena s přek|adem virového
polyproteinu?

2, Zmiňujete moŽnou ú|ohu NssA bí|koviny v inhibici aktivity proteinkinázy PKR.
Je v současné době znám mechanizmus antivirového působení PKR při
infekci HCV?

3. Na které bílkoviny, či oblasti RNA, je směřována největší pozornost z h|ediska
vývoje nových |éků na HCV infekci?

Připomínky:
V práci mi chybí detailnější popis struktury a funkce vnitřního vazebného místa pro
ribozóm, které kontro|uje vznik všech vírových bí|kovin (přes 200 vědeckých
pub|ikací !).
Je chvá|yhodné, Že autorka uvádí původ převzatých obrázků. Avšak obr. 1 se
v uvedené pub|ikaci Appe| et aI. 2006 nenachází | (|ze ho však převzít z review
Penin et al.2004, Hepatology 39(1))

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

X výborně |-l ve|mi dobře |_l dobre I newhově|(a)
Podpis škoIite|e/oponenta :

Instrukce pro vyplnění:
o Prosíme oponenty i Ško|itele o co nejstručnější a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnoťte rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
o Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na hor:ak@natur.cuni.cz (pro Účely

zveřejněnÍ na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha2.


