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Improvement of retroviral vectors for efficient gene transfer

PředloŽená disertace, V)pracovaná pod vedením RNDr' J. Hejnara, je napsána anglicky a je

vytvořena formou monotematicky zaměřeného souboru 5 vědeckých článků s doprovodnými

kapitolami. Ty'to články byly přitom publikovány v prestiŽních zahraničních časopisech. U

jedné práce je F. Šenigl prvním autorem, u tří druhým a u jedné čtvrtým.

V úvodu disertační práceje uveden literární přehled (36 stran), ktetý zdaÍIle shrnuje

problematiku využití retrovirů jako vektoru genetické informace. Tento přehled obsahuje

nejnovější poznatky v dané problematice včetně uvedení nedostatků dosud vyuŽívaných

retrovirových vektorů a je tak vhodným ýchodiskem pro vytyčení cílů disertační práce, které

jsou uvedeny v následující kapitole. Jak vyplývá i z názvupráce,jejím ústředním zaměřením

je zvýšeni účinnosti retrovirových vektorů, avšak náplň jednotlivých publikací je různorodá a

směřuje tak ke splnění hlavního cíle růmými přístupy zahrnujícímivyužiti stabilizační

sekvence zabrařvjicí umlčování expÍese genů, studium receptorů pro vstup retrovirů do buněk

a vývoj postupu pro přípravu transgenních kuřat.

Disertační práce neobsahuje klasickou Diskusi, ale kapitolu Commentary to the results

(6 stran), ve které je uveden přehled výsledků s jejich stručným komentářem. Pro podrobnější

informace jsou v kapitole odkazy na jednotlivé publikace. Práce je zakončena závěry

(C o n c l u s i on s ) o dvoz e nými ze ziskaný ch výs l e dků.

Všechny výsledky uvedené v této disertační práci jsou součástí v.ýše zmíněných 5

článků, které úspěšně prošly náročným recenzním Ťízenímmezinárodních časopisů, což

svědčí o významnosti a originalitě těchto vysledků. Pro jejich získáni byl použit široký soubor

moderních metod molekulární biolo sie.

K vlastní disertační práci nemám podstatné připomínky. Pouze v literárním přehledu

by v textu měly b;y.t odkazy na obrázky a popis obrázků by mohl být (zejména u těch

převzatých) podrobnější. Dále se v textu vyskytují citace (např. Laufs et al.' 2004; Hematti et

a|.,2004; Maele et a|.,2006), které nejsou uvedeny v seznamu použité literatury.



Disertační práceje doplněna autoreferátem v českém a anglickém jazyce, Autoreferát

obsahuje kapitoly Úvod, Souhrnýsledku a Seznam publikací autora. Domnívám se' že

autoreferát by byl hodnotnější (obsažnější a přehlednější)' pokud by byl napsán poxze

v j ednom j azyce, zato by však více dodržeI Návod na uspořádání autoreferótu uvedený na

internetových stránkách doktorského sfudia biomedicíny.

otázky do diskuse:

1 . Jaká j e stabilita reaktivace po působení S-azaC a TSA? Liší se případná rychlost

umlčování exprese retrovirového vekÍoru po reaktivaci a po infekci buněk?

2. Je možné využítzískané qisledky ke zdokonalení DNA imunizace? Je rozdíl

v rychlosti umlčování (retro)virových promotoru v dendritických buňkách a jiných

typech buněk?

Závěremz

Doktorand F. Šenigl získa|vysoce hodnotné originální výsledky aprokázaI schopnost jejich

zptacováni, interpretace a publikování. osvojil si přitom širokou škálu metod a dovedností'

Jeho disertaěníptáciproto hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji její přijetí jako

podkladu pro udělení doktorského titulu'
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