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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
 
Tato práce měla dva spolu úzce související cíle, přičemž se oba dva týkají sledování 
variability v jinak vysoce konzervované oblasti HCV IRES sekvence. Prvním cílem byla 
příprava a případná validace systému pro hledání nízkomolekulárních inhibitorů translace 
závislé na vnitřním vazebném místě pro ribozom viru hepatitidy typu C. Druhým cílem bylo, 
ve spolupráci s postgraduálním studentem Anasem Ahmadem Khawajou, studium variability 
sekvencí vnitřního vazebného místa pro ribozom viru hepatitidy typu C izolovaných ze 
vzorků od pacientů a možné ovlivnění této variability experimentálním uspořádáním. 
 
Přístup studenta k práci s literaturou: 
 
Jakub s literaturou pracuje velmi dobře, je schopen velmi dobře syntetizovat 
z literatury dostupné informace a zasadit je do kontextu své experimentální práce. 
Literaturu aktivně vyhledává a je schopen intenzivně uvažovat o konsekvencích v ní 
uvedených, což dokládá i jím samostatně navržený teoretický model vlivu vitamínu B12 
na inhibici translace HCV IRES. 
 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
 
Jakub začal v naší laboratoři pracovat již v době bakalářského studia a velmi rychle 
zvládl většinu rutinních laboratorních metodik. Poté začal spolupracovat a Ahmadem 
na ověření experimentálního uspřádání analýzy HCV IRES sekvencí z pacientských 
vzorků. Chtěli jsme si totiž ověřit, zda použití polymerázy bez opravné aktivity (Taq 
polymerázy) nezanáší, z tohoto pohledu „arteficiální“ mutace do pacientských vzorků. 
Porovnáním výsledku Jakuba (cDNA od konkrétního pacienta byla amplifikována 
pomocí Taq polymerázy) a Ahmada (ta samá cDNA byla amplifikována pomocí Pfu 
polymerázy) jsme došli k závěru, že se v našich vzorcích získaných od pacientů žádné 
„arteficiální“ mutace nevyskytují.  
Druhým projektem, kterému se Jakub věnoval, tentokráte již naprosto samostatně, 
byla příprava systému pro analýzu malých inhibitorů ovlivňujících translaci závislou 
na HCV IRES. Jelikož součástí tohoto projektu je vytvoření stabilních linií, bylo 
nejprve nutné vytvořit několik různých konstruktů. Obecně šlo o překlonování 
EF1aplha promotoru do specializovaného vektoru a následné „přehození“ bicistroní 
kazety z kvasinkového expresního vektoru do Jakubem připraveného vektoru. Při 
konstrukci se ovšem vyskytla řada problémů, včetně toho, že při PCR amplifikaci 
bicistroní s HCV IRES sekvencí došlo k mutaci v HCV IRES, která musel být opravena 
dalším klonováním. Jakub se ovšem se všemi problémy vypořádal, takže výsledkem 
jeho snažení bylo několik nově připravených vektorů vhodných jak k transientní tak i 



k stabilní transfekci vybraných buněčných linií. Před vlastní přípravou stabilních linií 
Jakub provedl několik transientních transfekcí několika různých buněčných linií 
s následným stanovením dvou luciferázových aktivit. Poté Jakub přistoupil k tvorbě 
linií stabilních, což se mu podařilo alespoň částečně. V době sepsání a odevzdání práce 
byly připraveny dvě ze čtyř požadovaných stabilních linií. 
K celkovému přístupu Jakuba bych si dovolil ještě drobnou vsuvku. Jakub je člověkem 
s velkou škálou zájmů, často velmi ušlechtilých, z nichž některé provozuje na velmi 
vysoké úrovni. Ale zcela logicky mu tyto zájmy, stejně tak jako příprava na ně, občas 
ubírají hodně času, kterého se mu následně nedostává. Nicméně předpokládám, že 
některá zájmy po dokončení magisterského studia odpadnou a Jakubově úspěšné 
vědecké práci nebude stát nic v cestě. 
  
Přístup studenta při sepisování práce: 
 
Jakubův přístup při sepisování práce měl, nutno říct bohužel, klasický scénář. I když začal se 
sepisováním práce podle mého názoru zavčas, končil ve velkém časovém presu a stresu, 
ostatně stejně jako školitel. Časový skluz byl způsoben jednak tím že, zejména o literárním 
úvodu, hluboce uvažoval a snažil se do něj zařadit co největší množství dostupných dat; 
druhak tím, že jsem příliš „nepomohl“. Nemám totiž ve zvyku přepisovat či nějak upravovat 
studentovo vyjádření, v případě nesrozumitelných či kostrbatých vět pouze vyznačím, co je 
nutno přepsat. A je zřejmé, že různé reformulace již jednou napsaného faktu nejsou úplně 
snadné. Výsledná práce je ovšem zcela Jakubovým dílem, a dle mého názoru ve výsledku 
dílem zdařilým, ač občas s lehce neobvyklým stylem vyjadřování, který mi ovšem nevadí, 
naopak shledávám jeho styl psaní vcelku „čtivým“. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Jakubovu se podařilo splnit zadané cíle práce téměř bezezbytku, po odevzdání práce se 
ještě věnoval dodělání požadovaných stabilních linií, což se, jak se zdá, nakonec 
podařilo. Celkově hodnotím Jakubovu práci v naší laboratoři velmi kladně, odvedl 
velké množství práce, na kterou bude určitě navázáno. Nicméně nikoliv Jakubem, který 
odchází na doktorandské studium do jiné laboratoře. Na závěr si dovoluji mu popřát 
štěstí v dalším vědeckém i osobním životě. 
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