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Faktorv ov|ivňujícíinkorporaci DNA a RNA do spermie a inteqraci DNA do qenomu
spermiového přenosu

u

|iterární rešerší.! Práce obsahuie v|astní V\7s|edkv
práce
(předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Gíle
Práce si k|ade za cí| ana|yzovat re|evantní |iterární prameny na téma spermiového
př"no'u exogenní genetióxe informace do vajíčkas důrazem na faktory, ktere pou
při toňto ději kritické (inkorporace DNA a RNA do spermie, vazbu DNA a RNA na
plazmatickou membránu spermie, integraci DNA do geonomu spermie či stabiIitu
DNA úvnitř spermie).

ffi Práce je

Struktura (č|enění)práce:
Práce neobsahuje abstrakt, první kapito|ou je úvod' po němŽ nás|eduje 8 kapito|
pojednávajících jednot|ivé aspekty sekvence; vazba polyaniontů na spermii,
interna|izace DNA nebo RNA do jádra, integrace cizorodých sekvencí do genomu
spermie. Dá|e jsou probrány metodické faktory ov|ivňujícíúspěšnost výše
zmíněných procesů. Práce končístručným výstiŽným závěrem a Seznamem
literaturv.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešeršire|evantní Údaje z|iterárních zdrojů?
Literární údaje jsou re|evantní a jsou správně citovány. Vzh|edem k stá|e ještě
poněkud ,,heretickému'. nádechu zvoleného tématu Vypracovaná práce v podstatě
vyčerpává dostupnou Iiteraturu. Je potěŠitelné,Že narůstajícípočet kva|itních
recentních č|ánkŮ potvrzuje smys|up|nost této technologie pro přípravu transgenních
organismů, i vzh|edem k tomu, Že jedna z pionýrských prací vznik|a na našífaku|tě.
Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
V podstatě v pořádku.
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace' grafika, text, jazyková úroveň):
Formá|ní úroveň práce je so|idní, obsahuje průměrné mnoŽství přek|epů a
gramatických nepřesností, z|atiny převzaté termíny (in vitro, in vivo, in situ) nejsou
psánv kurzívou. Práce neobsahuie žádnéobrázkv ani tabulkv.
Splnění cílůpráce a celkové hodnoceni:
Práce sp|ni|a svůj cí| - sumarizovat a zhodnotit faktory ov|ivňujícíúspěšnost
spermiového přenosu u různých organismů _ s důrazem na praktické aspekty práce
se spermiemi s cí|em zvýšit efektivitu inkorporace exogenní DNA do genomu a
nakonec připravit transgenní organismy. Autorce se podařilo kriticky zhodnotit
re|evantní literární prameny k tématu, které se ve vývojové bio|ogii prosazova|o
těŽce a poma|u, s čímŽsouvisí kontroverzní |iterární prameny a v některých
případech nesnadné h|edání obecně platných principů. Nejcennější část práce je
pod|e mého názoru kapito|a 9, která se týká metodických aspektů tématu a jistě
autorce pomůŽe úspěšně reprodukovat popsané experimenty.
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otázky a připomínky oponenta:
Jak je zajištěno, Že se DNA (popř. re|evantní po|yanionty) selektivně váŽe pouze na

subakrozomá|ní segment spermie?
Proč je vůbec spermie schopná inkorporovat cizorodou DNA? MůŽe to mít nějaký
evoIučnívýznam?
Na straně B je popsán jako jeden ze zřejmě hlavních DNA/RNA vazebných proteinů
spermie MHc g|ykoprotein ||. třídy _ moleku|a normá|ně vážící
peptidy pro
""ogenňí není
antigenní prezentaci pomocným T-|ymfocytům. V imunologické |iterátuře
zmiňována jeho afinita k nuk|eovým kyse|inám. Jak si představujete vazbu DNA na
MHC g|ykoprotein ll. třídy, bez toho, aby by|a nejdřív endocytována a v endosomu
se nesetkala MHC || s,,prázdným..vazebným Ž|ábkem.
Na straně 9 je popsána ro|e mo|ekuly CD4 při interna|izaci DNA do jádra' Píšete
zde, že,,komp|ex DNA/DBP lCD4 proniká h|uboko do jádra skrz jaderný pór. . .... Jak
je moŽné si tuto situaci topo|ogicky představit, kdyŽ CD4 je tranšmembránova
moleku|a a pod|e všeho váŽe exogenní DNA v komp|exu s DBP vně spermie?
Co se vůbec ví o mechanismu přechodu exogenní DNA přes membránu spermie?
Interna|izace pomocí váčku (endozÓmu) totiŽ topo|ogicky nezajistí přesun DNA do
jádral
Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
ve|mi

dobře

Podpis školitele/oponenta

L-] dobře

:

Instrukce pro vyp|něni:

.
.

.

Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějŠía nejvýstiŽnějŠíkomentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubrikyjsou povinnou součástí posudku.

V případě práce za|oženéna v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metodv a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro účeIy
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (.1ako souČást protoko|u o obhajobě) ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), ViniČná 7 12B 44 Praha2'
'

