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Cíle práce

Diplomová práce K. Podolské je věnována studiu lidského polyomaviru BK. Cílem experimentální části byla
příprava reagencií a konstruktů,jeŽ umožní sledování stadia infekce hostitelské buňky virem BK a hledání
interakci virových a buněčných struktur. Ukolem K.P. byla produkce minoritních strukturních proteinů in vitro'
příprava monok|onálníh protilátek proti nim a konstrukce plazmidů pro expresi fluorescenčně označeného VP3
BK viru v buňce.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANo
Rozsahpráce (počet stran): 4S,l
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova' ANo }í
Je uveden seznam zkratek? ANO ,Dlí

yr

Literární přehled:
odpovídá tématu? ANo 'NE
Je napsán srozumitelně? ANo Nď
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní ídaje z literárních zdrojťr? ANo JE
Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně óitovány? aŇo lď

Materiál a metody:
odpovídají použité metody experimentální kapitole? ANo 2řť
Kolik metod bylo pouŽito? +o

Jsou metody srozumitelně popsany? ANo }ó/
Experimentální část:

Je vysvětlen cíl experimentů? ANo y{
Je dokumentace výsledků dostačující? ANo >Y v čem jsou nedostatky?
Postačuje mnoŽství experimentů k získání odpovědí nazadané oÍázky?

ANo W - co chybí, v ěem je nedostačující?

Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatovárrí vlastních výsledků? ANo }ď
Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANo )tÉ
Jsou uvedenv něiaké hvootézv či návrhv na další řešení oroblematikv? ANo

zr'"L BK



Zá*ěry (Souhrn) :

Jsou vÝstiŽné? ANo
no.mamí úroveň práce (obrazová ffi' text. jazyková úroveň):

Plian ?? Lo='-u "zuVG"i*'

Sp'něnňí'ů prae a celkové hodnocení:

K.P. připravila expresní systém pro produkci VP2 hmyzím' o"o\i'.'^u^'^'"'-1"]:lll':T,|^:',:,"::'"j''"Y;T"u."n

}#iliifi;i*|'řř"á"iouuného,.kt.ré jí umoŽnív budoucnu touto cestou získat solubilníformu VP2

vhodnou pro imunizac i. Žiaavúspěšně metodiku přípravy monoklonálních protilátek proti strukturním

proteinůrn viru BK. r,o ,prnJni aruneno úkolu, jími uyo :|ťi"T5lokalizace 
minoritního proteinu

s buněčnými markery, připravila fúzníkonstrutiy EcÉr-vr3 a VP3-EGFP' Pomocí těchto plazmidů získala

zajimavévýsledky, r"*.i'"zi:. v průběhu dalsiho studia, např. pro srovnání vlastností homologních proteinů

různých polyomavirů . naáii p,a"e představuj.e naroeny "*p.ii'intalní 
program, který se K.P. podařilo

ko*pr.tne ,ptnit u vytvořit tak solidni východisko pro navazující studium.

uŽívali vedle buněk

VER. ťaké fibróblasty íť3 a3t6. Co ua, t to.u uedlo? Mělo to nějaký vliv na průběh exprese? Jak se liší

str.76 adále - 6uněčná linie sp2lo - lépe myelomováneŽmyeloidní
^l ''. l".,.,.l.-,,i u'iri'.bť' írfprrÚ v'ýznam č v!

vlastnosti buněk 3T3 a3T6?
2. Jaký jemechanismus s.i"k"e při pouŽití.média HT - na rozdíl od média HAT?

3. Připřípravě hybridomí(,i,. sb,,i1.. lz;1,t. pouŽila pro zabránění.infekce mykoplazmaty antibiotikum

geneticin (G 418). roto aniibiotikum se v ěukaryotických buňkách.gbvykle vyuŽívá pro selekci neomycinové

resistence a pro netransgenní buňky j e značnětoxickéia také drahé). Zajima|o by mne' zda šlo o úmyslné použití

tohoto antibiotika nebo ío'yr' Nemoh| by toto bý důvod neúsně9h.u při klonování hybridomů proti VP2?

l kdyŽ celkoý dojem z této písemné preLentacedosaŽených výsledků a ze způsobu zpracováni

předloŽené práce je ..ynit.uji.i, mam vytrraoy uůe i nekolit.u věcným nepřesnostem a formulacím.

't'. 
sz -uyto by dobré uvést zdroje primerů 

.

str.66 - výsledná koncentrace nŇaiy lmg/mlje řádově vyšší neŽ uvádí Maniatis (20-100ug/ml

str.72 - IPTG je -sid nikoliv -áza

velmi dobře [-l dobře
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