
Posudek diplomové práce Vojtěcha Žíý:

Student Vojtěch Žíla vypracoval svojí diplomovou práci na téma ,,Elektronová

mikroskopie v ana|ýze interakcí polyomavirových a buněčných struktur... Diplomant se

nejprve zabýva| problémem isolace myšího polyomaviru z infikovaných buněk a poté

sledoval dynamiku polyomavirové infekce díky zménám morfologie a vnitřních struktur

tkáňových buněk v různých časech po infekci virem. K tomuto pouŽíval ultrastrukturní

ana|ýzutransmisní elektronovou mikroskopií - metodu ultratenkýchÍezibuněk. Dalším cílem

práce byla příprava a testování metodických přístupů imunoelektronové mikroskopie při

studiu polyomavirové infekce a Životního cyklu. Těmito metodami byly úspěšně detekovány

buněčný histon H1, kapsidový protein VPl, nukleoporin a protein YYl. Díky znaěeni

protilátek 5 nm a 10 nm částečkami koloidního zlata byIo možné sledovat i kolokalizace

těchto proteinů a tedy predikovat i jejich moŽné vzi4emné interakce. Pokračováním této části

práce bylo testování metody odkrývání antigenů na ultratenkých řezech pomocí dvou různých

postupů. Další částí práce bylo studium interakcí polyomavirové DNA s pentamery proteinu

VP1 a transkripčním buněčným faktorem YY1 in vitro, interakce byly sledovány opět pomocí

transmisní elektronové mikroskopie. Protože by redukční prostředí nutné pro rozvolnění

virionů a vznik VPl pentameru mohlo ovlivňovat interakce mezi DNA a proteiny, byl

připraven plasmid pro expresi genu kódujícího zkrácenou verzi VPl proteinu, který již není

schopen tvořit viriony. V poslední části práce byla studovánamožná role C-koncové domény

virových proteinů YP2 a VP3 v Životním cyklu polyomaviru. Toto bylo opět sledováno

ultrastrukturn í ana|ýzou, elektronovou mikroskopií.

Co se týká vlastního písemného zpracování diplomové práce' literámí přehled vychází

z mnoha údajů vědecké literatury, je Ťazen do několika oddílů a plně pokrývá oblast

studované problematiky. Z obsahového hlediska je vyvážený a svědčí o dobrých

schopnpstech diplomanta se orientovat v problematice polyomaviru a v oblasti elektronové

mikroskopie. Výsledková část zahrnuje nejen velké množství technik použivaných

v transmisní elektronové mikroskopii, ale i techniky molekulární biologie, pěstování

tkáňových kultur a imunologie. Velmi kladně hodnotím Vysoce nadpruměrné množství

provedené experimentá|ní práce, zvláště pak velké množství často složiých a cit a zručnost

vyŽadujících technik elektronové mikroskopie. Výsledky práce jsou zpracovány logicky a

přehledně a jsou doplněny velkým množstvím velmi kvalitních fotografií. RovněŽ diskuse je

plně postačující a poskytuje rozumné odpovědi na poloŽené otázky, Ztéto práce vyplynulo

mnoho zajimavých nových poznatků a výsledků, které budou pravděpodobně publikovány



nebo posloužípro další vědecké práce. Presentovaná diplomovápráceje vysoce nadpruměmá

a hodnotím ji stupněm výborně.

Dotazy a připomínky:

po 48 hodinách. Nebylo by vhodné přidat ještě delší čas, např. 60 hodin, když i po 48

hodinách jsou některé buňky relativně neporušené a stále je vcelku zachova|á napÍ,

jademá membrána? Uváďíte, že po 36 hodinách buňky s apoptotickou morfologiií

většinou neobsahovaly virus. Po 48 hodinách uvádíte Že většina jader byla plná

virionů a některá měla apoptotickou a některá nekrotickou morfologii. Je tedy mezi

morfologií a přítomností virionů v jádře infikovaných buněk nějaká souvislost?

Stabilizací interakcí, přítomností nějakých regulačních proteinů zjadérka? Jakým

mechanismem?

ale proteinu YYl po 24,36 a 48 hodinách?

vazebným místům na polyomavirové DNA? očekával bych, že kďyž jsou na PyV
DNA 4 rczpoznávací vazebná místa pro tento protein, a pokud dochází k indukci

vzniku vlásenek pomocí YYl' žetamnapř. vzniknou 4 vlásenky a podobně.

do buněk nebo při transportu buněk z jádta do cytoplasmy, pokud uvažujeme že je tato

doména ve struktuře virionu zanoŤena spíše dovnitř částice?

Je dobré se vyvarovat zbyečných překlepů, pouŽití slangových výrazů či nepřesných

překladů, ale těch bylo v práci pouze minimálně a proto její kvalitu nijak nesnižují. V kap.

2.12.uváďíte, Že pomocí elektronové mikroskopie |zepozorovatpouze dehydratovanévzorky,

myslím, že by bylo dobré přidat odstavec o cryo-elektronové mikroskopii, kde tomu tak není.

V kapitole o PCR neuvádíte jaké mnoŽství templátové DNA bylo použito na reakci, je tam

uveden pouze její objem' U některých fotek bych zvolil kratší délkovou úsečku, někdy jde

přes půlku obréuku a jde tedy pomocí ní špatně odhadovat velikosti.
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