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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…) 
Měření genové exprese je základním typem analýzy využívané při studium genomu. 
V současné době nejvyužívanější technologie pro měření genové exprese jsou 
metoda RNA-sekvenování (RNA-Seq), sloužící pro profilování genové exprese na 
celogenomové úrovni, a metoda reverzní transkripce kvantitativní polymerázové 
řetězové reakce (RT-qPCR), která je používána pro přesné stanovení exprese 
omezeného počtu genů. Bez ohledu na zvolenou techniku je klíčovým faktorem 
udávající výsledek experimentu efektivita prvního kroku, kterým je reverzní 
transkripce. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit souhrn současného stavu 
poznání týkající se vlastností reverzních transkriptáz při kvantifikaci molekul mRNA 
se zaměřením na jejich aplikaci v technikách RT-qPCR and RNA-Seq. 
 

Struktura (členění) práce: 
Bakalářské práce je členěna do celkově osmi částí. V prvních čtyřech kapitolách 
jsou stručně, přesto však obsáhle shrnuty základní informace týkající se objevení 
reverzních transkriptáz, jejich strukturních a funkčních vlastností a jejich významu 
pro studium genové exprese. V následující části je představena metoda RT-qPCR a 
základní principy vyhodnocení dat získaných touto metodou. Tyto informace jsou 
nezbytné pro pochopení výsledků uváděných v další kapitole, která se již zabývá 
jednotlivými faktory ovlivňující výsledek reverzní transkripce. Tato kapitola je celkově 
nejobsáhlejší a shrnuje výsledky veškerých publikací, které byly na toto téma 
publikovány v posledních letech. Autor zvolil vhodné členění, kdy jednotlivé faktory 
zařadil do třech podkapitol, kde popisuje nejpodstatnější zdroje variability při 
provedení reverzní transkripce. Na závěr jsou diskutovány další vlastnosti 
reverzních transkriptáz klíčových pro jejich aplikaci v metodě RNA-sekvenování. 
Následuje závěr a shrnutí nejpodstatnějších parametrů hrající roli při provedení 
metody reverzní transkripce, včetně doporučení, které mohou přispět k vyšší 
efektivitě metod pro měření genové exprese. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor cituje více jak 80 publikací týkající se tématu. Zdroje byly zvoleny vhodně a 
pokrývají současný stav poznání řešené problematiky.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce dle zadání neobsahuje vlastní výsledky, avšak je nutno uvést, že autor na 
daném tématu již pracuje i experimentálně a v brzké době je možno očekávat i 
publikační výstup, což je s ohledem na stupeň vzdělaní autora nadstandardní 
výsledek. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je vysoká. Zvolené formátování působí velice příjemně a 
usnadňuje orientaci v textu. Pro porozumění řešené problematice jsou prezentovány 
vhodné výsledky z publikací jiných autorů. Jazyková úroveň je rovněž na velice 
dobré úrovni.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autor v bakalářské práci velice komplexně popsal současnou problematiku role 
reverzních transkriptáz při analýze genové exprese. Jako zdroj informací použil 
široké spektrum publikací shrnující veškeré aspekty, které mohou být pro správný 
průběh reverzní transkripce důležité. Způsob zpracování, jakož i diskuze získaných 
poznatků prokazují, že autor umí pracovat se zdroji odborné literatury, danému 
tématu rozumí, je schopen ho velice kvalitně zpracovat a rovněž přidat své 
hodnocení a názor na danou problematiku. Autor splnil zadání bakalářské práce a 
navrhovaný stupeň hodnocení je výborně. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

 


