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Název práce: Vliv modifikací rRNA na syntézu proteinů
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Zpracování dostupných informací o vlivu nukleotidových modifikací ribosomální RNA
na funkci eukaryotního ribosomu
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna klasickým způsobem: český a anglický abstrakt a klíčová slova (1
s.), seznam použitých zkratek (1 s.), obsah (1 s.), úvod do problematiky (2 s.),
vlastní rešerše (12 s.), závěr (1 s.) a seznam použité literatury (3 s.), příloha
(obrázky, 7 s.)
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Ano
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Ano
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):
Formální úroveň práce je vesměs dobrá, práce nicméně obsahuje řadu překlepů,
drobných gramatických chyb a jazykových neobratností. Obrazová dokumentace je
dostatečná a v dobré kvalitě, doporučila bych však obrázky zařadit přímo do textu
k relevantní tématice, nikoli jako přílohu až na konci práce (což znesnadňuje
orientaci).
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce zcela splňuje vytyčené cíle a podává pěkný přehled o současném stavu
znalostí o různých typech nukleotidových modifikací v rRNA (se zaměřením
především na modelový organismus S. cerevisiae) a jejich možném vlivu na
sestavování a funkci eukaryotického ribosomu. Autorka prokázala, že umí velmi
dobře pracovat s vědeckou literaturou, dokáže kriticky hodnotit výsledky různých
studií a na jejich základě sestavit přehlednou rešerši na zadané téma. Práce po
formální i obsahové stránce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a
doporučuji ji proto k obhajobě.
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Otázky a připomínky oponenta:
1. Autorka se ve své rešerši zaměřila především na kvasinku S. cerevisiae,
místy zmiňuje i údaje získané z jiných kvasinkových či bakteriálních modelů.
Existují práce, které se uvedenou problematikou rovněž zabývají a které byly
realizovány na jiných eukaryotických organismech ?
2. Na str. 10 autorka uvádí, že u molekuly snR10 se doména zodpovědná za
modifikaci nukleotidu nachází na 3‘ vlásence a doména upravující pre-rRNA
na 5‘ vlásence. Jak si vysvětluje zdánlivý rozpor s výsledky zde zmiňovaných
prací, jejichž autoři vložili do 3‘ vlásenky jeden nukleotid navíc, což vedlo
k narušení úprav pre-rRNA, nikoli ke změnám modifikace nukleotidu ?
3. Termín „poziční efekt“ (str. 14 dole) by patrně bylo lépe nahradit např.
spojením „vliv pozice nukleotidu“ („poziční efekt“ znamená v genetice něco
jiného)
4. Odkud autorka čerpala informace o hypermodifikovaném pseudouridinu 1191
(kap. 4.1.1., str. 15) ? – chybí citace !
5. Při sestavování seznamu literatury je nutné dbát na to, aby všechny práce
byly citovány stejným způsobem (týká se to především stejného způsobu
uvádění svazku a čísla časopisu a citování dvojic autorů / použití spojky
„and“). U prací Filipowicz et al. 1999 a Mengel-Jorgensen and Kirpekar 2002
chybí stránky, práce Song and Nazar 2002 a Sumita et al. 2005 by měly být
v seznamu zařazeny za práci Saraiya et al. 2008.
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta
výborně
velmi dobře
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