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Cíle práce 
Autor si klade dva cíle – 1) připravit plasmidy pro produkci a vizualizaci minoritních 
kapsidových proteinů VP2 a VP3 lidského polyomaviru MCPyV v savčích buňkách,  
2) připravit mutanty myšího polyomaviru s delecemi hydrofobních domén kapsidových 
proteinů VP2 a VP3. 
 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   
Rozsah práce (počet stran): 111 
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   
   
  Literární přehled je zpracován velmi kvalitně a zahrnuje aktuální poznatky. 
  Poněkud nelogicky v něm chybí podrobnější popis transkripce genomu myšího 
  polyomaviru, který se objevuje až v Diskuzi.  
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     
    Kolik metod bylo použito? 23 
    Jsou to molekulárně biologické a virologické metody  – příprava a detekce DNA, 
    RNA, proteinů, práce s viry, bakteriálními a buněčnými kulturami a konfokální 
    Mikroskopie. 
    Jsou metody srozumitelně popsány?   většinou  ANO 
    Někdy je popis metod příliš stručný a neúplný  (kapitoly 4.10.1, 4.10.2).    
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO     
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO            
    Postačuje množství experimentů  k získání odpovědí na zadané otázky?    ANO    
 
   Výsledky práce jsou dobře popsány a ilustrovány obrázky a grafy. 
 
 
 



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. Obrázky a grafy jsou převážně dobře 
zvolené a provedené.    
V experimentální části chybí u barevných aminokyselinových sekvencí s legendou čísla 
obrázků, přejatý obrázek na straně 56 nemá dostatečné rozlišení  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 
Jakub Cibulka vypracoval kvalitní diplomovou práci, která svědčí o jeho schopnosti 
přehledně a kriticky prezentovat výsledky experimentů. 
Jsem přesvědčen, že splnil požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji 
k obhajobě.  
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
  
Str. 26 a 27 – Genom MCPyV a sekvence minoritních proteinů jsou srovnávány s lidskými  
polyomaviry a polyomaviry obecně, jako nejpodobnější jsou uvedeny TSPyV a myší 
polyomavirus. Existují však ještě podobnější polyomaviry?   
Na str. 27 není uvedeno která z obou forem proteinu VP3 sníží transdukci reportérového 
genu do jádra.  
Na str. 28 chybí podrobnější legenda. 
Str. 42 -  hmotnosti v kDa by měly být vedle jednotlivých pruhů makeru, v kDa jsou uvedeny 
jen dva nejmenší, ostatní jsou chybně v Daltonech 
Str. 27-28- popis použití komerčních kitů (kapitoly 4.9.2, 4.9.3, 4.9.5, 4.9.6) je příliš stručný, 
mělo by být uvedeno alespoň na jakém principu je metoda založena, zvláště pokud používáte 
více komerčních kitů pro stejnou metodu.  
Str. 62- aminokyselinová sekvence s legendou přerušuje text, měla by být označena jako 
obrázek či schéma – také str. 74, 76,  77 a 79. 
Str. 88 – je možné, že signál v RT-PCR pochází z virové DNA spíše než z cDNA?  
Je překvapivé, že rozdíly v koncentraci všech virových mRNA jsou minimální.     
Str. 89 - Graf 4 - není jasné, co vyjadřuje hodnota ng/ul (osa y grafu). V části metod chybí 
popis, jaké primery byly použity k syntéze cDNA a kolik cDNA bylo použito v RT-PCR 
reakci. 
 
Překlepy: 
Str.24 a 26 – v popisu obrázků má stejně jakov textu být 57kT místo 54kT. 
Str.40- má být uvedeno patrně primerů místo plasmidů zhotovených členy laboratoře. 
Str.52- chybí hodnota pH pro octan sodný (kapitola 4.9.14). 
Str.56- má být Tris-HCl místo Tris-HCL. 



Str.56- popis k obrázku je nečitelný. 
Str.76- podtržená sekvence pro primer VP2-BclI/2  je delší než jeho sekvence na str 40. 
Str.88- legenda obrázku, chybí rok publikace citované práce (Atkin et al). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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