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Cíle práce
Autor si klade za cíl vytvořit experimentální systém založený na Cre/loxP rekombinaci 
umožňující  produkci myšího polyomaviru a jeho mutant. Pro splnění tohoto cíle si 
naplánoval pět dílčích kroků.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE
Rozsah práce (počet stran): 73 stran + 9 stran přílohy (publikace v časopisu Virus Research, 
která se v podstatě shoduje s DP). 
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  

Materiál a metody:
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    
    Kolik metod bylo použito? 19
    Jsou metody srozumitelně popsány?    většinou ANO 

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):



Diplomová práce je napsána srozumitelnou češtinou, korektura textu byla provedena velmi 
pečlivě. Obrázky a grafy jsou kvalitní a dobře doplňují text. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíl práce byl splněn, včetně plánovaných dílčích úkolů. Tomáš Hron vypracoval kvalitní 
diplomovou práci, kterou doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

V literárním přehledu a diskuzi porovnáváte dvě metody přípravy virů: i) Cre/loxP 
rekombinací a ii) vyštěpením virových genomů z plasmidu a jejich ligací do cirkulární formy 
in vitro. Je možné připravit infekční virus tranfekcí buněk pouze linearizovanými 
polyomavirovými genomy, tedy bez ligačního kroku?  

U virového genomu s vloženým loxP místem mezi poly(A) sekvence (pBS-PyA) jste 
pozoroval ztrátu infektivity, kterou vysvětlujete právě vložením loxP sekvence. Během 
amplifikace genomu pomocí PCR však mohly vzniknout mutace v jiných částech 
polyomavirového genomu. Sekvenační primery, které uvádíte, přečtou jen malou část 
virového genomu. Bylo by zajímavé ověřit DNA sekvenci celého virového genomu 
v plasmidu pBS-PyA, a stejně tak v plasmidu pBS-PyI .   

Vytvořil jste stabilně transfekované linie exprimující Cre rekombinázu pod inducibilním 
promotorem. V jaké fázi přípravy těchto linií by se dal inducibilní promotor využít?

Materiál a metody, str.34. Relativní množství pozitivních buněk vzorku x :
Výpočet platí pro každé pole (=snímek ?), každý duplikát, nebo celý vzorek ?

Str 39.  Program PCR reakce- chybí počet cyklů
Str 57. překlep - nevyšší (místo nejvyšší)

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a)
Podpis oponenta:
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