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Interakce virové RNA s kapsidoým proteinem v prostředí in vivo a biotechnologické 

využití vzniklých částic 

Cíle práce jsou na počátku jasně definované, včetně pracovních hypotéz a poté jsou ještě 

specifikovány dílčími cíli na počátku každého experimentu. Všechny cíle práce jsou 

realistické a během provádění experimentů na ně byl brán zřetel. 

 

 

Struktura (členění) práce  
Rozsah práce (počet stran): 76 stran textu odpovídá práci tohoto typu 

V práci jsou uvedeny jak český, tak anglický abstrakt i klíčová slova a dobře vystihují obsah 

předkládané práce. 

 

Formální úroveň práce je velice dobrá, obrázky i tabulky jsou doplněny odpovídajícím 

popisem a jsou v dobré grafické kvalitě. Literární přehled je bez chyb, namátkou odpovídá 

citacím uvedeným v textu. Bohužel, drtivá většina publikací je starší pěti let, což vyvolává 

otázku, nakolik autorka postihla nejnovější poznatky v oboru. Zaujala mě publikace Kausche 

et al., což je německy psaný článek z roku 1939. Opravdu ho autorka četla? Pokud je to 

sekundární citace, měla by to autorka uvést. 

 

Logická stavba a jazyková úroveň práce. Práce je tradičně členěna na úvod, metody, 

výsledky, diskusi a závěr. Rozsah všech částí je přiměřený a jednotlivé kapitoly na sebe 

navazují. Jazyková úroveň práce je dobrá, jen s občasnými překlepy. V několika případech 

jsem zaznamenal, že autorka ponechala anglický název pro běžné chemické sloučeniny, které 

mají český ekvivalent (používaná antibiotika, merkaptoethanol apod.). 

 

Literární přehled:  

 Literární přehled odpovídá tématu, je však koncipován pro čtenáře, který je s tématem již 

seznámen. Uvítal bych, kdyby práce obsahovala obsáhlejší úvod do problematiky rostlinných 

virů a jejich vztahu s rostlinami, případně mechanismy resistence. Na druhé straně by bylo 

možné zcela vypustit kapitolu o systému Golden Braid, který je v práci použit pouze jako 

nástroj, tj. v práci nejde o jeho modifikaci, a tudíž by stačila zmínka v metodách s příslušným 

odkazem. Jinak je literární úvod napsán precizně, jen převzatý obr. 8 je zavádějící, protože 

umístění oranžových obdélníků evokuje umístění přesahujících sekvencí na jednom řetězci 

DNA, což by klonování znemožňovalo. Daleko lepší je v tomto ohledu obr. 10. Uvítal jsem 

také  kapitolu o biotechnologickém využití virových vektorů, zde mě zarazila snad jen 

zmínka o tvorbě magnetických nanočástic s využitím zlata, které je ovšem diamagnetické.  

    

 



Materiál a metody: 

Šíře použitých metodik je odpovídající dané práci, popsané metody jsou v práci využity a 

naopak. Rozdělení této části na část materiálovou a část metodickou není příliš šťastné, 

protože čtenář musí neustále listovat prací. Také zásada, že čtenář by měl být schopen 

experiment zopakovat, zde neplatí, protože hned v kapitole zabývající se přípravou 

konstruktů se nedozvíme, jak byly příslušné sekvence naklonované a domestikované včetně 

provedených synonymních mutací, které nejsou specifikovány. Odkaz na počítačový 

program a jeho doporučení není adekvátní náhrada. Naštěstí v dalších kapitolách tohoto 

oddílu je již přístup pečlivější a mám k nim jen několik drobných výhrad. V tab.1 jsou tytéž 

hodnoty pro zásobní i pracovní koncentrace antibiotik, spojení 10% ledová kyselina octová je 

nesmysl, chybí genotyp použitého kmene A. tumefaciens GV3101, nedozvíme se množství 

X-Galu použité na plotnu při selekci plasmidu (množství zásobního roztoku nestačí, pokud 

není specifikován). A také by stálo za to, citovat zdroj vzorce pro výpočet koncentrace TMV 

(str. 34).   

 

Experimentální část: 

 Tady musím autorku pochválit, že dokázala poměrně komplikované uspořádání 

experimentů, dané velkým množstvím použitých konstruktů, shrnout tak, aby se čtenář 

neztrácel. Po úvodním představení všech použitých konstruktů následuje část popisující 

jednotlivé experimenty včetně dílčích cílů a použitých konstruktů, což usnadní pochopení 

textu. I tady mám ale některé výhrady. Autorka byla velice skoupá na obrazovou 

dokumentaci experimentů. Týká se to zejména kapitol 4.2.1, 4.2.2., kde jsou výsledky pouze 

slovně komentovány, takže není možné si udělat vlastní úsudek. Lepší je to v kapitole 4.2.4, 

kde je ale obrazová dokumentace nekompletní a nenajdeme zdokumentované například 

výsledky experimentu pro kontroly, což může být ve vyhodnocení experimentu zásadní. 

Interpretaci výsledků ovlivňuje také nízký počet opakování experimentů. Dobrou statistiku 

najdeme pouze u experimentu v kapitole 4.2.4.3., jinak jde většinou o jednotlivá pozorování. 

Nejasný je také původ části extraktů přenášených v kapitole 4.2.4.2. na rostliny s odvoláním 

na jejich přípravu v předchozí kapitole, kde jsem ale jejich původ nenašel.  

 

Diskuze: 

  Diskuse je bohužel nejslabší částí předkládané práce. Autorka shrnuje výsledky své práce a 

diskutuje experimentální úskalí jednotlivých experimentů, téměř zcela chybí však srovnání 

s literaturou. Nedozvíme se tak nic o publikovaném významu OAS nebo replikačních 

továren, na čemž by se diskuse dala solidně založit. Což je škoda. 

   

  

Závěry (Souhrn): 

Závěry jsou jasné, odpovídají cílům práce a jsou podloženy experimentálními daty. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce byly jednoznačně splněny. Autorka se naučila experimentální práci a také velmi 

dobře volí kontroly k experimentům (což není zdaleka samozřejmost), za což ji chválím. 

Dosažené výsledky jsou pěkné a dávají dobrý základ do budoucna. Na druhou stranu 

prezentace dosažených výsledků v diplomové práci trpí výše uvedenými nedostatky, které 

můj dojem z práce kazí. Po váhání mezi výbornou a velmi dobrou jsem se nakonec přiklonil 

k velmi dobré. 

 

 



 

Otázky a připomínky oponenta (povinná část posudku): 

 

Existuje v literatuře zmínka, že by synonymní mutace při domestikaci konstruktů mohla 

ovlivnit vazbu kapsidového proteinu na virovou RNA? 

 

Na obr. 15 dokumentujete výsledky experimentu, který by měl dokazovat systémovou 

infekci. Proč ukazujete pouze obrázky infiltrovaných listů, kde je přítomnost obou 

fluorescenčně značených konstruktů zřejmá a ne list ve vyšších patrech, kde by systémová 

infekce byla prokazatelná přítomností pouze GFP? 

 

Jaké je vysvětlení faktu, že absence OAS v některých konstruktech pouze snižuje efektivitu 

sbalení virové partikule, ale neznemožňuje ji? Jak se k tomu staví literatura? 

 

Jak je možné vizualizovat replikační továrny pro virové partikule? Existují nějaké 

molekulární markery? 

 

Všiml jsem si, že při blotování máte přehozené umístění anody a katody oproti standardnímu 

uspořádání. Je to náhoda, nebo to přináší nějakou experimentální výhodu? 
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