
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Hana Španielová 
 

Datum: 29.5.2018 
 

Autor:  
 Daniel Žucha  
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The importance and role of reverse transcriptases in gene expression analysis 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této bakalářské práce bylo shrnout dostupnou literaturu týkající se vlastností 
reverzních transkriptáz a vlivu ostatních reakčních komponent při kvantifikaci 
molekul mRNA se zaměřením na jejich aplikaci v technikách kvantitativní 
polymerázové řetězové reakce (RT-qPCR) a RNA-sekvenování (RNA-Seq).  
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Bakalářské práce obsahuje všechny náležitosti, včetně seznamu zkratek. Je 
členěna do 8 kapitol a text je logicky vystavěn: přibližuje velmi čtivou formou 
historii objevu reverzní transkripce a podává informace o funkci, struktuře a 
používaných genetických úpravách při produkci komerčně dostupných typů 
reverzních transkriptáz. Dále seznamuje čtenáře relativně podrobně s metodou 
RT-qPCR a závěru již méně podrobně s metodami RNA-sekvenování. Stěžejní 
částí práce je kapitola 6, která se zabývá zdroji variability při reakcích 
využívajících reverzní transkriptázy a závěr výstižně shrnuje ty nejdůležitější 
faktory ovlivňující výsledky při 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? 
 
Ano, použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně (a bezchybně) 
citovány; z literárních zdrojů byly použity relevantní údaje. Autor rozpracoval 
všechny doporučené literární zdroje tak, jak byly uvedeny v předběžné náplni práce 
v SIS. 
 
 

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): 
 
Výborná. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny, autor velmi důkladně zmapoval možné faktory související s 
reverzní transkripcí a ovlivňující výsledky při měření genové exprese. Pro aplikace 
reverzní transkripce při metodách RNA-sekvenování by však bylo vhodné uvažovat 
jako podstatný faktor také přesnost (fidelity) reverzní transkriptázy, což je vlastnost 
reverzní transkriptázy, která není v práci explicitně diskutována. 
 
Jedná se o velmi kvalitní bakalářskou práci, kterou lze bez výhrad doporučit k 
obhajobě.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

1. Na straně č. 8 práce je uvedeno, že sekundární struktura RNA komplikuje 
průběh reverzní transkripce, což lze vyřešit zvýšením reakční teploty. Jak se 
řeší tento problém in vivo při reverzní transkripci?  

2. Na straně 14-15 se práce věnuje vlivu inhibitorů. Jako možné inhibitory jsou 
uvedeny „balt salts“ – co to je?  

3. V tabulce 1 na str. 17. je v poznámce upozorněno na zvýšený výtěžek reakce 
při nízké počtu kopií templátové RNA. Jak si lze tento výsledek vysvětlit?  

4. Na str. 19 (první řádek) se odkazuje na neexistující obrázek (Figure 9). 
5. Jaké by bylo autorovo doporučení pro optimální a robustní nastavení 

experimentu, kdy je nutné měřit genovou expresi virových genů v různých 
časech po infekci, kdy zpočátku je hladina virových transkriptů velmi nízká a 
později několikanásobně převyšuje i velmi hojné buněčné transkripty. Jaká by 
byla doporučená metoda izolace RNA (všechny uvažované virové transkripty 
nemusí být polyadenylovány), jaké by byly doporučené navržené RT primery 
(typ, délka, aditiva reakce, jaká by byla doporučena komerčně dostupná 
transkriptáza a následná chemie pro qPCR? Jaký by byl doporučený 
referenční gen? Co by měly mapovat předběžné experimenty? Doporučil by 
autor použití jednokrokového RT-PCR systému?  

 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně  velmi dobře  dobře  nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


