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Text posudku:  

 

Diplomová práce o 158 stranách má požadované členění. Obsahuje všechny náležitosti včetně 

českého i anglického souhrnu, klíčových slov, obsahu a seznamu zkratek.  

 

Přehled literatury (28 stran) pojednává o biologii myšího polyomaviru a o možnostech vyžití 

umělých virových kapsid (VLP)  pro výzkumné a terapeutické účely. Obě části přehledu jsou 

velmi dobře zpracovány, přičemž zejména k druhému tématu autorka nastudovala velké množství 

aktuálních informací a dokázala je vhodným způsobem prezentovat. 

 

Práce má tři cíle směrované k vývoji metod manipulace s VLP tak, aby mohly být použity k 

přenosu genetické informace a terapeutických látek do vybraných typů buněk a tkání.   

 

Kapitola „Materiál a metody“ (36 stran) zahrnuje popis úctyhodného počtu metod. Je chvályhodné, 

že autorka spolupracovala se třemi mimofakultními laboratořemi a s řadou dalších kolegů na 

fakultě. Díky tomu vedle metodiky běžně používané v mateřské laboratoři použila též  méně 

obvyklé metody. Analyzovala VLP i pomocí měření rozptylu světla, povrchové rezonance 

plazmonů a purifikovala částice pomocí gelové filtrace. Tyto možnosti významně obohatily práci.  

 

Kapitola „Výsledky“(43 stran) obsahuje tak velké množství výsledků, že by vydala na více než 

jednu diplomovou práci. Každý z cílů byl splněn a položené otázky byly zodpovězeny, přestože 

závěry byly v některých přípdech negativní. V prvé části byly připraveny rekombinantní VLP a 

genetickou manipulací se podařilo se změnit tropismus VLP. V druhé části se nepodařilo zajistit 

vložení plazmidu do VLP rekonstituovaných z jaderných extraktů, ale podařilo se nalézt vhodné 

podmínky pro renaturaci VLP. Tato metodika byla ještě více vylepšena v třetí části práce, kdy se 

ukázalo, že čistota a koncentrace subjednotek hraje vekou roli při tvorbě VLP. Tato část práce je 

velmi výstižně popsána a výsledky jsou dokumentovány pomocí kvalitních obrázků a tabulek.  

 

Diskuse (10 stran) je rozdělena na tři kapitoly podle jednotlivých cílů práce. Nejde o pouhé 

opakování výsledků, ale autorka se zde snaží vysvětlit, proč některé kroky v experimentální části 

nepřinesly plánovaný efekt. Navrhuje tu i pokračování práce do budoucna, které mi připadá velmi 

atraktivní.  

      Souhrn práce je  výstižným popisem  provedené práce a získaných výsledků. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Obrazová dokumentace je výborná, stylistická úroveň také, text obsahuje dosti velké množství 

překlepů a pravopisných chyb. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Práce je velmi zdařilá a obsahuje naprůměrné množství výsledků. Splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

1. Za závažnou chybu považuji interpretaci výsledku hemaglutinačního testu na str. 97. 

Přestože výsledek testu na str. 98 odpovídá závěru, že substituce peptidem vede k zániku 

vazby na erytrocyty, zatímco inserce ji jen snižuje. Autorka píše o tom, že wt VLP 

zabraňují aglutinaci o čemž obr. 5.9. nesvědčí. Prosím o vysvětlení tohoto odstavce 

2. .Na obrázcích 5.11 v supernatantu  vypadají proužky BCwt v přímnosti a v nepřítomnosti 

stejně, zatímco na obr. 5.12 vypadají odlišně. O čem to může svědčit?  

3. Proč jste neprovedli renaturaci VLP sledovanou rozptylem světla za nejlepších podmínek 

(1M NaCl, 2M (NH4)2SO4? 

4. Bylo testováno, zda vložení celé regulační oblasti polyomavirů SV40 nebo MPyV do 

expresních plazmidů s reportérskými geny ovlivňuje jejich enkapsidaci u jaderných 

exptraktů? 

 

 

 

Drobné nedostatky: 

V tabulce 5.7. je odkaz na obr. 5.20, který je obr. 5.25 

Zdá se mi, že na str. 129 je trochu přepíkováno. 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

X  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 


