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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

Cíle práce navázaly na dlouhodobě studované téma v laboratoři virologie, kde se některé 

projekty soustředí na modifikace virům podobných částic (VLP) odvozených od myšího 

polyomaviru pro efektivní dopravu látek do buněk. Z předchozích výzkumů bylo zřejmé, že 

schopnost VLP zajistit expresi vnášených genů má svá omezení, které mohou být dána sub-

optimální schopností virových částic unikat z endozomálního systému buněk. V rámci 

předchozí práce se podařilo nalézt membránově aktivní peptid LAH4, který dramaticky 

zvyšuje účinnost infekce myšího polyomaviru i transdukce od něj odvozených vektorů.   

 

Prvním cílem tohoto projektu tedy bylo ověřit možnost, že LAH4 peptid, který potencuje 

virovou infekci, může být využit jako transfekční agens, a to sám o sobě nebo v kombinaci s 

virovými částicemi nebo strukturami a také srovnat účinnost navržených přístupů s běžně 

dostupnými metodami transfekce na modelové buněčné linii Jurkat. 

 

Předchozí výzkumy také naznačily, že u VLP a mutantních virů může omezená schopnost 

zajišťovat účinnou expresi vnášených genů spočívat ve specifických posttranslačních 

modifikacích kapsidových proteinů.  

 

Druhým cílem této práce proto bylo zjistit, zda má fosforylační status u virionů myšího 

polyomaviru vliv na účinnost infekce a zda by tedy fosforylace VLP mohla ovlivňovat 

účinnost přenosu DNA. 

 

Literární přehled měl za cíl poskytnout čtenáři dostatek informací o zvolených 

experimentálních systémech a peptidu LAH4. 

  

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Lucie Schreiberová prokázala, že se dokáže velmi dobře orientovat v relevantní odborné 

literatuře nejen při sepisování diplomové práce, ale již v průběhu experimentů. Na základě 

literatury navrhovala samostatně experimenty a s pomocí literatury zasazovala výsledky do 

kontextu prací publikovaných na podobná témata. 

 

 

 

 

 



Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

Ihned po absolvování bakalářského studia začala Lucie Schreiberová pracovat na zadaném 

diplomovém projektu. Do laboratoře docházela podle přesně daného a domluveného plánu, 

pracovala vždy spolehlivě, systematicky a při práci byla vždy proaktivní a samostatná. Sama 

navrhovala uspořádání experimentů a vhodné modifikace dle předchozích výsledků. Osvojila 

si všechny potřebné laboratorní metody rychle a efektivně. Na rozdíl od předchozích 

studentů v laboratoři se od počátku aktivně podílela na zpracovávání všech výsledků 

z průtokové cytometrie a vždy ihned po proběhnutí experimentu vzorně anotovala a 

zpracovala naměřená data.  

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Lucie Schreiberová využila vhodně období striktních epidemiologických opatření 

k sepisování práce. Práci zpracovala velmi samostatně (včetně statistického hodnocení) 

s maximální snahou zpřehlednit prezentaci získaných dat, neboť povaha testovaného 

materiálu vedla často k výsledkům, které se v rámci jednotlivých testování dramaticky lišily. 

Kromě experimentů uvedených v diplomové práci, Lucie provedla celou sérii experimentů 

s inhibitory fosforylace, protože součástí původního zadání diplomového projektu byla i 

analýza účinků LAH4 peptidu na signalizaci v buňce. Ukázalo se však, že na základě těchto 

experimentů nelze formulovat jednoznačné závěry a tato část projektu vyžaduje další 

analýzy, které již nemohly být z časových důvodů provedeny.  

 

Školitelka nemusela po faktické stránce do práce nijak zásadně zasahovat.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Diplomová práce Lucie Schreiberové splnila zadané cíle. Ukázala, že LAH4 peptid je 

schopen dopravovat DNA do modelové (obtížně transfekovatelné) linie Jurkat, ale 

nepodařilo se definovat kritické faktory, které by dokázaly transfekční systém stabilizovat 

pro standardní použití v praxi a celkově výsledky naznačily, že se nejedná o slibnou 

alternativu k dosud používaným způsobům transfekce. Práce rovněž odhalila, že VLP 

odvozené od myšího polyomaviru nemají na transfekci pozitivní vliv. 

 

Druhý cíl směřoval k potvrzení hypotézy, že fosforylace virových kapsid může mít funkční 

význam při přenosu genů. Již prvotní experimenty ale ukázaly, že defosforylace nemá nijak 

zásadní vliv na účinnost přenosu genů a proto nedošlo k hlubší analýze tohoto fenoménu.  

 

Celkově lze konstatovat, že Lucie Schreiberová v průběhu řešení diplomového projektu 

prokázala, že je chytrou, nadšenou, pracovitou, spolehlivou a talentovanou studentkou. 

Věřím, že její diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na práci diplomovou a 

doporučuji ji k obhajobě.  
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