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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 práce je podat přehled o současném stavu znalostí o onkogenním potenciálu 
nově objeveného mývalího polyomaviru ve srovnání s mechanismy tumorogeneze 
popsanými u ostatních polyomavirů. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: Práce má 41 stran a je členěna do šesti kapitol: 1. úvodu, 
2. obecné charakterizaci čeledi polyomavirů, 3. onkogeneze způsobené 
polyomaviry, 4. charakterizaci mývalího polyomaviru, 5. závěru a 6. seznamu 
použité literatury čítajícího 136 referencí. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO 
 
Literární zdroje jsou dostatečné, ale jsou citovány nejednotně (uvedena jsou někdy 
jména, někdy iniciály autorů, někdy je a někdy není uvedeno DOI, před některými 
referencemi jsou hvězdičky). 
 

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 9 obrázků dobré grafické a informační úrovně. Text je napsán 
srozumitelně s dobrou logickou návazností. Mám některé drobnější připomínky 
k překladu anglického názvosloví: probe, v textu próba, spíše sonda; tumor antigen, 
v textu tumorogenní antigen, spíše nádorový antigen. Na straně 21, 3. odstavec 
shora by měla být uvedena příslušnost LxCxC motivu k proteinu, nejen k RacPyV. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila svůj cíl. Je napsaná na zajímavé téma, které otvírá nový pohled na 
onkogenní potenciál polyomavirů. Práce je napsána čtivým způsobem a dává dobrý 
přehled o dané tématice. Navrhuji hodnocení výborně.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky 

1. Kapitola 4 týkající se mývalího polyomaviru by mohla být uvedena odstavcem 
o patogeneze a biologii infekce mývalím polyomavirem: Nádory jsou 
v literatuře často nazývány neurogliální. Jsou tedy cílové buňky neurony 
anebo glie? Jaký je přenos viru in vivo a jak lze infikovat různé tkáňové 
kultury? To by pomohlo lépe porozumět významnosti sekvenačních údajů. 
V současné podobě není jasné, z kterého orgánu a z jakých buněk byla 
získána DNA, na jejímž základě byla provedena fylogenetická analýza. Není 
jasné, jaká je variabilita mývalího polyomaviru mezi různými jedinci a uvnitř 
jedince mezi jednotlivými orgány a nádory. 

2. V práci by mohly být seskupeny údaje o imunitní odpovědi proti mývalímu 
polyomaviru (na několika místech je uváděna seroprevalence). Obzvlášť 
významně by byly poznatky o imunitě protinádorové, a ty pak obzvláště 
vzhledem k lokalizaci nádoru na rozhraní hematoencefalické bariéry. 

 
Otázky 
 

1. V práci je popsáno množství mechanizmů, které podle analogie s jinými 
polyomaviry vedou ke vzniku nádorů. Je mývalí polyomavirus skutečně 
etiologickým činidlem zodpovědným za vznik neurogliálních nádorů nebo je 
jen pasažérem infikujícím přednostně nádorové buňky vzniklé jiným 
mechanismem? Jaká kritéria pro etiologickou roli byste uvedla? Co jsou to 
Koch-Henleho postuláty? Jsou tyto postuláty použitelné k odpovědi na 
předešlé otázky? 

2. Jaký vliv na virovou etiologii mozkových nádorů a nádorů čichového ústrojí 
mývalů může mít hematoencefalická bariéra? Lze uvést jiný příklad 
mozkových nádorů zapříčiněných viry? 

3. Jak srovnat vysoké množství genomových kopií mývalího polyomaviru 
přítomného v mozkových nádorech mývalů v episomální neintegrované formě 
s fyzikální strukturou genomu jiných DNA virů přítomných v nádorech? 

4. Můžete vysvětlit princip metody RSEM (strana 24)? 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 
 

 


