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Cíle práce 
 
Optimalizace transfekce (či transdukce) obtížně transfekovatelné buněčné linie Jurkat 
zprostředkované peptidem LAH4 a od MPyV odvozených VLP. 
 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO 
Rozsah práce (počet stran): 122 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova     ANO 
Je uveden seznam zkratek?        ANO 
 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO 
   Je napsán srozumitelně?   ANO 
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO, nicméně 
mne lehce matou citace typu „shrnuto v Váňová et al. 2019“. Takovýchto je tam cca 30 a 
nejsem si jist, zda se jedná o sekundární citaci či o citaci přehledového článku.   
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO 
    Kolik metod bylo použito? cca 10 
 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO, snad s výjimkou (názvu) kapitoly 4.1.1 
Opakovaně používané chemikálie a roztoky. V principu by v práci tohoto typu mělo dojít 
k uvedení všech používaných chemikálií a roztoků. 
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO 
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  ANO 
     
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO 
 
 



Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je velmi slušná, téměř prostá překlepů, gramatických chyb (tedy až na 
polyakrilamidový - str. 59, Van der Waasovskými – str. 26) či anglikanismů (mimo 
zaklonování – str. 22). Text v celé diplomové práci je uspořádám logicky, umožňuje čtenáři 
velmi pěkně sledovat logiku uvažování předkladatelky diplomové práci. Obrazová 
dokumentace, stávající se z 38 obrázků a 20 tabulek je v bezvadné kvalitě. Diskuse je 
opravdu diskusí a nikoliv prostým opakováním dosažených výsledků, předkladatelka 
diplomové práce dosažené výsledky velmi pěkně konfrontuje s již publikovanými daty. Celá 
práce je podpořena celkem 115 citacemi, v principu relevantními s výjimkou drobné 
pochybnosti zmiňované výše. Co se formální stránky a zpracování práce týče, jedná se o 
velmi zdařilé dílo.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny, nicméně asi nedošlo k naplnění experimentálních očekávání 
autorky a její školitelky, což ovšem v případě diplomových prací není zcela neobvyklé a 
vlastně to není ani nezbytné. 
   
Navzdory všem výše i níže uvedeným připomínkám doporučuji diplomovou práci Lucii 
Schreiberové k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Nejprve bych si dovolil pár spíše formálních připomínek: 
1/ Zkratka ddH2O spíše znamená distilled and deionized, zkratka AAV  se používá ve smyslu 
adeno-associated virus, nikoliv vektor.  
2/ Jsem si téměř jist, že barvička MIDORIGreen není barvičkou interkalační.  
3/ Osobně nemám příliš rád vyjádření typu „po 3-4 h bylo k buňkám  …“, je zvykem udávat 
přesný čas. 
4/ V tabulce 4 (str. 46) je pravděpodobně špatně uvedena koncentrace buněk v 96-jamkové 
destičce. 
5/ Obecně jsem měl občas problém pochopit na jakém konkrétním typu mikrotitrační 
destičky byl prováděn konkrétní experiment, pokud to ovšem nebylo samozřejmě explicitně 
uvedeno, což bohužel nebylo vždy. Jinak, množství 0.1 µg plasmidové DNA / jamka je 
podlimitní množství DNA i při použití v 96-jamkové destičce, natož pak v destičce 24-
jamkové. Pokud jsem tedy správně pochopil vztah obrázku 11 a tabulky 13 (str. 66-67). 
6/ Na obrázku 29 (str. 91) není uvedena hodnota pro transfekci 0.1 µg plasmidové DNA 
pomocí TurboFectu, což nekoresponduje s textem na straně 90. 
 
A nyní několik konkrétních otázek: 
1/ Jakým způsobem se podílejí proteiny VP2 / 3 na fosforylaci VP1 proteinu?  
2/ Na straně 28 zmiňujete, že acidifikace endozomu je důležitá pro uvolnění komplexu 
LAH4/DNA. Je nějakým způsobem bráno v potaz, že při acidifikaci se stává DNA více 
náchylná k mutacím? 
3/ Opravdu centrifugujete buňky před luciferázovým testem na 10 000 x g (str. 49-50)? 
Nedochází k jejich rozrušení a tím pádem k případnému ovlivnění výsledků? 



4/ Co dle Vás znamená normální pH (str. 64)? 
5/ Používala jste v nějakém z Vašich experimentů v laboratoři připravený pGFPmax plasmid 
v transfekční kvalitě? Nebo jste použila pouze komerčně dodávanou izolaci téhož? 
6/ Jaké jsou reálné počty buněk, z nichž je stanovena hodnota MFU u obrázku 30 (str. 93)? 
Dle mého názoru by tento údaj měl být uveden zde a i vlastně jinde při výpočtech MFU 
(obrázky 22, 24, 25, 27-29). 
7/ Proč nebyla při testování vlivu fosforylace na infektivitu použita nějaké robustní alkalická 
fosfatáza s velkou defosforylační aktivitou, jako například bakteriální alkalická fosfatáza?  
8/ Byla data uvedená v obrázku 32 (str. 97) prověřena nějakým statistickým testem? S tím 
souvisí i moje poslední poznámka, nějak jsem nepochopil logiku uváděných statistických p-
hodnot v obrazcích 22 – 30. Možná by nebylo od věci lépe popsat logiku testování 
statistických analýz.  
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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