
Posudek na disertační práci Kamily  Žůrkové. 

Kamila Žůrková vypracovala disertační práci s názvem „Rekombinantní viry vakcinie 

určené pro nádorovou terapii; Analýza biologických a biochemických vlastností“ na oddělení 

Experimentální virologie, Ústavu hematologie a krevní transfuze  pod vedením Dr. Šárky 

Němečkové.  

Zabývá se v ní přípravou a studiem potenciálních vakcín na bazi viru vakcinie proti 

nádorům způsobeným vysoce rizikovými lidskými papillomaviry, konkretně namířených proti 

virovému onkogenu E7. Vlastními cíli je ověření zda lze účinky vakcín vylepšit stimulačními 

cytosiny, jako je Flt3 ligand, nebo kolonie stimulující faktore pro granulocyty/ makrofágy 

nebo receptoru pro transformující růstový faktor beta. Práce je založena na čtyřech pracech 

publikovaných Virology J. 2010, (IF 2,44);  Neoplasma 2007 a 2011 (IF 1,2);  Oncology reports 

2009,(IF 1.58).  Ve třech z těchto prací je K. Žůrková první autorkou.  

Po formální stránce je práce členěna na  kapitolu  Úvod, ve které autorka vymezuje 

cíle práce  (1strana), Literární přehled (60 stran),  Výsledky (45 stran ), Diskuze (15 stran ), 

Závěr (2 strany) a Přehled literatury, který obsahuje 630 literárních  odkazů. 

Ke kapitole Literární přehled:  

Tato část obsahuje 13 více či méně rozsáhlých kapitol. Tři nejrozsáhlejší i) extensivní 

přehled o vakcinii, struktuře a organizaci genomu, jednotlivých stádiích infekčního cyklu, - ii) 

interakci hostitele s poxviry, -iii) virové vakcíny v boji proti rakovině, spolu s kapitolou o 

papilomové infekci spojenou s karcinogenezí, představují celkem text o 46 stranách a 

obsahují, mimo jiné, celou řadu učebnicových informací. Mám zato, že si tady autorka 

přidělala zbytečnou práci právě proto, že při tak extensivním záběru stejně nebylo v silách  

některé zajímavé aspekty životního cyklu diskutovat podrobněji.  V těch zbývajících 

kapitolách se čtenář dozví potřebné informace o v práci používaných cytokinech a jejich vlivu 

na virus vakcinie.  

 

Otázka k literárnímu úvodu:  

Str. 15, 16:  

Jak si autorka představuje přeskakování vakcínie  k infekci vzdálených buněk? 

Z autorčina popisu mi to není jasné – autorka hovoří o dvou způsobech či systémech pohybu, 

že blokování jednoho může vakcinie kompenzovat druhým. Zároveň píše, což považuji za 

správné, že virové částice se pohybují z perinukleárního prostoru k cytoplasmě po 

tubulinových vláknech a aktin se spíše uplatňuje v pohybech na buněčné periferii. Je trochu 

zavádějící psát o aktinových vláknech a pohybu vakcinie po aktinu  - to navozuje dojem , že se 

vakcinie pohybuje pomocí myosinových motorů. Jak je to s pohybem  IEV vakcinie  a role 

tubulinového a aktinového cytoskeletu v něm?  

V kapitole  Výsledky  jsou uvedeny 4 publikace. Ke každé z nich je jednostránkový průvodce 

uvádějící Cíl práce, IF časopisu, v bodech shrnutí výsledků práce a také popis podílu K. 

Žůrkové na práci.  Práce přinesly řadu zajímavých poznatků, které mohou velmi užitečné 

pracovníkům zabývajícím se přípravou různých rekombinantních vakcín.  



Následuje Diskuse, která je dobře napsaná. Výsledky  autorky jsou v nich diskutovány a 

konfrontovány s pracemi jiných autorů.  

 Kromě úctyhodného množství experimentální práce musela autorka, vzhledem 

k multidisciplinární povaze svého výzkumu, zahrnujícího  obory virologie, onkologie a 

imunologie,  načíst obrovské množství vědeckých prací (o čemž svědčí nejen více než 600 

citací uvedených v této práci).      

Ještě oceňuji dlouhý  seznam zkratek, který  méně zasvěcenému čtenáři usnadní pochopení 

textu.  

Otázky k diskusi:  

Práce č. 3:  

Jak si vysvětlují autoři redukci nádorové tkáně po aplikaci viru exprimujícího T RII, když 

poddání nezvýšilo množství antigen-specifických CD8+ T lymfocytů ve slezinách ani významně 

nesnížilo množství  regulčních T buněk.?  Má autorka nějakou teorii na to, proč  s expresí s T 

RII –Fc-Jun bylo dosaženo horších výsledků než s T RII samotným?   

Práce č. 4:  

Pozorované účinky lidského  ligandu  Fms-like  tyrosin kinázy na  replikaci vakcinie  jsou  velmi 

zajímavé a zdá se, že jsou mnohočetné. Jak mnoho jsou specifické pro vakcínii? Nezkoušeli 

jste vy, nebo někdo jiný podívat se na změny v buňkách a jejich viabilitu  při  nadprodukci 

tohoto proteinu?    

 

Závěrem:  

Disertační práce  Mgr. Kamily Žůrkové splňuje všechny podmínky,  aby mohla být přijatá jako práce  

disertační. Autorka v ní dokázala, že je výkonná experimentátorka se  schopnostgí správně 

interpretovat výsledky své práce. Součástí práce jsou čtyři publikace v  impaktovaných časopisech, 

přïnášející původní výsledky. Ve třech z nich je K. Žůrková první autorkou. 

Doporučuji, aby disertační práce byla přijata jako podklad pro další řízení k udělení doktorského 

titulu.  

 

 

 

V Praze  14.4.2011                                                                                Doc. RNDr.  Jitka Forstová CSc   

 



  

         

 


