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Autor: Jiří Pergner

|yomaviridae: využití pro

Práce vlastní výsledkpráce ie literární rešerší.

' 
pracovní hypotéza...)

Práce shrnuje poznatky o procesu morfógeneze virionů u virů z če|edi

Polyomaviridae 
" 

r.'at"" sě zabývá také ňoŽným vyuŽitím těchto poznatků

Struktura (č|enění) práce:

Práce má klasické členění obvyk|é pro baka|ářskou práci. Autorovi bych pouze

iop*ueir" iozdělit ř"pitoi" s.s. 1íoďogeneze virionu do několika menších

y""...ř..-'. : : : .ň áci správněcitovány?tatečné a jsou v práci t

PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Práce vycházi ze 1O3 literárních zdrojů, uétšinou původních článků' Literární zdroje

citovánv a pro bakalářskou prácijsou dostatečné'
í.výsledky, jsou tyto výs|edky

"J"r.uaini. 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahu|e v|astní výs|edk
l l qvv I lvvvvgt !Ý,-

Formá|níúroveňpafika,text,jazykováúroveň):

Formální úroveň práce je dobrá, v textu se objevuje.pouze minimum přek|epů.

Dopo ručuj i však ome'iť pouŽívání ang lických :Í:r:'lh lavně,,assembly a

disassembly.., usnadní to srozumite|nost někteÚch vět.

@kovéhodnoceni:
Domnívám se, Že Jiří Pergner sp|nil cíl své práce, !i. noo1l kva|itní přeh|ed o

zvo|eném tématu. Tato práce je dobrým teoretickým základem pro autorovu

i a můŽe se stát souěástíexperimentá|ní
@ípřipomínky oponenta :

ňř.".ř ň;;;Ňa minichromozomu. Jsou zirámé ijiné modifikace histonů, které

bv mohli bÝt dů|eŽité pro morfogenezi virionů?

otázky:
o Na str.14 uvádíte: ,, Přestože byly všechny (struk.tu.rní) proteiny transkribovány ze

stejně silného promotoru,jeji9! .,hladiny 
í ňuný.c! dosahovaly právě poměrŮm

zastoupenr v xápsjiaacn,,fi 20 VP1: svpz' 1VP3.., MůŽete tento poměr nějak

blíŽe vysvět|it?
. Na str.16 uvádíte.. ,, Minoritní strukturní proteiny uiru SV40 disponují schopností

úspěšného ,št,p,,,, do jádra bez přítomno:ť,-.VP1 poté, co jsou mikroinjekcí

vpraveny ao ,i;iú,ý ptrVER et al., 1991)' V souladu s těmito experimenty

byla pozo,o,iiá, i,nobiost minoritního proteiinu VP3 viru sV40 vstupovat do

vyizolovaných jader in uitro bez potřeby přítomn.osti jiných nroteiy| QEAN and

KASAMATiIJ, 1gg4),.,Je tím myš|eno ibez přítomnosti importinů? Pokud ano,

mohI byste blíŽe popsat mechanismus transportu.

. Ve své práci uvád |rc, Že pro průběh morfogeneze virionu je důleŽitá acety|ace



/

o Ve své práci se zabýváte teorií, která popisuje mechanismus vzniku různých typů
partiku|í. V naší |aboratoři by| nedávno připraven rekombinantní baku|ovirus pro
produkci h|avního strukturního proteinu VP1, jehoŽ C- konec byl zkrácen o 31
aminokyse|in. lzo|áty partiku|í získané po infekci hmyzích buněk tímto
rekombinantním baku|ovirem obsahova|y převáŽně partiku|e tubu|árního tvaru
rŮzné délky. Moh| byste, na zák|adě vámi prezentované teorie, vysvětlit, proč
vznikají převáŽně tubu|ární struktury. Co by se stalo, kdybychom C- konec

roteinu VPl zkráti|i o 60 aminokvse|in nebo rodIouŽiIi?
Návrh hodnoceni školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

ve|mi dobře | |ooore
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