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NÁZEV PRÁCE: Cytoskelet v pohybech myšího polyomaviru od povrchu buňky

k buněčnému j ádru

Cfle práce:

• Připravit fluorescenčně značený virus, který by bylo možno použít k pozorování
časných fází virové infekce v živých buňkách.
• S využitím fluorescenčně značeného viru a fluorescenční konfokální mikroskopie v
živých buňkách postihnout pohyby viru souvisej ící s cytoskeletálními proteiny
aktinem a tubulinem.
• S použitím nástrojů ovlivňujících fimkce cytoskeletálních proteinů alespoň
částečně přispět k objasnění role aktinového a tubulinového cytoskeletu během
mpyv infekce.
• Zkonstruovat plazinidové vektory _pro zaj ištěm' produkce alespoň některých kapsidových proteinů
lidského polyomaviru BK v savčích buňkách.

Struktura (členěn]) práce:
Odpovídá požadovanému? ANO
Rozsah práce:  129 stran
Je uveden amglický abstrakt a klíčová slova? ANO
Je uveden seznam zkratek? ANO

Literární přehled :
Odpovídá tématu? ANO
Je napsán srozumitelně? ANO
Použila autorka v rešerši relevamtní údaje z literámi'ch zdrojů? ANO
Jsou použité literámí zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO

Materiál a metody:
Odpovídaj í použité metody experimentální kapitole? ANO
Kolik metod bylo použito? cca 25
Jsou metody srozumitelně popsány? ANO

Experimentá]ní část:
Je vysvětlen cíl experimentů? ANO
Je dokumentace výsledků dostačuj ící? ANO
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky? ANO



Diskuze:
Je opravdu diskuzí (nejde jen o konstatování vlastních výsledků)? ANO
Jsou výsledky porovnány s literaturou? ANO
Jsou uvedeny některé hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ANO

Závěry (souhrn):
Jsou výstižné: ANO

Formální úroveň práce:
Diplomová práce  byla napsána a sestavena pečlivě a přehledně, obrazová dokumentace je
velmi pěkná. Práce jen obsahuje celkem malý počet jazykových nedostatků (zejm. překlepů)
a občas mohla autorka volit vhodnější překlad z angličtiny (např. u slov exit, sortovat, lamin
8 receptor).

Splnění cflů práce a celkové hodnocení:
Všechny stanovené cíle práce byly splněny. K dosažení prezentovaných výsledků musela
autorka zvládnout celou řadu metod zahmujících práci s DNA a proteiny, kultivaci bakterií a
eukaryotických buněk a také některé virologické metodiky, imunodetekci proteinů a
konfokální mikroskopii. V předložené diplomové práci Lucie Klímová prokázala schopnost
získávat vědecké poznatky a náležitě j e zpracovávat. Připravila také materiál umožňuj ící
další pokrok při získávání nových znalostí o polyomavirech, zejm. viru BK. Oceňuji také její
schopnost výsledky zhodnotit a vyvodit z nich závěry či případně nutnost dalších pokusů.
Celkově tedy považuji její diplomovou práci za velmi zdařilou.

Připomínky:
U všech poskytovatelů materiálu by mělo být napsáno jejich pracoviště.
Uvedený rozpis na PBS je pro roztok 10x koncentrovaný.
Na obr. 5.22 je a 5.23 je počet vyhodnocovaných oblastí 25, ne 20, jak je uvedeno v textu.

V legendách těchto obrázků je prohozeno barevné označení kontroly.
Dále bylo vhodné uvést software, kterým bylo provedeno vyhodnocení výsledků, a
vysvětlit označení osy x a způsob zpracování zápomých čísel.

V citacích diplomových prací by měly být uvedeny jejich názvy.

Otázky:
Kdo připravil ®oskytnul) buněčné linie s proteiny ffizovanými s GFP?
Jsou buňky WME skutečně primámí buněčnou kultuou?
Proč bylo k transfekovaným buňkám přidáváno na 15 min médium RPMl s 5% sérem?
Jak byla stanovována koncentrace DNA ®lazmidů a fiagmentů)?
Proč byl po transfekci plazmidem produkujícím Vp l použit trichostatin?
K čemu byl použit geneticin?
Co to jsou domény PML ajakou roli mohou hrát v životním cyklu virů?

Návrh hodnocení: výbomě
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Oddělení experimentální virologie


