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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Filipa Šenigla nan,ané

*IMPROVEMENT OF RETROVIRAL VECTORS FOR EF'FICIENT GENE TRANStr'ER''

Předložená disertaění práce Mgr. Šenigla, která byla vypracována ve špičkové laboratoři vedené RNDr.

Hejnarem je věnována modifikaci retroviroqých vektorů na basi avian sarcoma and leucosis viru (ASLV) a

studiu příěin resistence někteých buněk k tomuto viru. Autor n|ád| široké spektrum mikrobiologiclcých a

molekulárně genetických metod, jejichž aplikace je z publikací ztejmá, Vědecký přínos předložené disertace

dokumentuje i skutečnost' že byly její ýs|edky publikovány ve velmi prestiŽních recenzovaných časopisech.

Práce je koncipována jako komentovaný soubor autoroqých publikací. Je uvedena důkladně

zpracovaým literárním přehledem, citujícím velké množství sdělení, mezi nimiž figuruje řada publikací

nedávného data' Komentář výsledků dostatečným způsobem shrnuje publikovaná data. V literárním přehledu je

nezbýný obecný úvod do retrovirové prob|ematiky doplněn detailním pojednáním o faktorech snižujících

účinnost retroviroqých vektoru, což ětenáři poskytuje možnost orientace v předložené disertaci.

Autor prokéaa| schopnost samostatné vědecké práce včetně schopnosti interpretace experimentálních

výsledků. Publikace přijatá do J. Virol., kde je Mgr. Šenigl prvním autorem přináší zajímavé poznatky.

Disertantovi se podařilo modifikovat vektor vnesením sekvence odvozené od CpG ostrovu

adenosinfosforibosyltransferasy. Tato modifikace zabránila umlěení transkripce reportérové sekvence vnesené

RSV vektorem. Další práce, na nichž se Mgr. Šenigl podílí jako spoluautor, se zabývají studiem vstupu ASLV

do buňky. Zde se podařilo identifikovat Ívc receptor analogický savčím imunog|obulinům. Dalším zajimavým

zjištěním na němž se disertant podílelje publikace role oblasti ÍvĎ receptoru bohaté na cystein pro vazbu ASLV

na tento receptor' Další dvě práce se zabyvaji využitím retroviroých vektorů pro vnesení heterologních

sekvencí (src agfp) a studiemjejich exprese.

obsahová i formální stránka práce, stejně jako autoreferát jsou na ýborné úrovni. K autorovi mám

pouze dotaz diskusního charakteru: Zajimal by mne názor autorana zvýšený efekt tandemového opakování dvou

sekvencí. Za předpokladu účasti vazby SPl na silencingu by se pravděpodobně jedna|o o kumulativní efekt'

Autor však v diskusi konstatuje, že nenijisté zda jevazba SPl nutná. Jednalo by se v tomto případě pouze o

důsledek změny posice jednoho z core elementů?

Publikaění a kongresová aktivita disertanta svěděí o nesporných kvalitách této práce. Závěrem lze tedy

konstatovat, že disertant plně vyhověl poŽadavkům kladeným na úroveň disertační práce, která završuje jeho

postgraduální doktorandské studium a proto doporučuji přijmout práci k obhajobě a navrhuji udělení příslušného

vědeckého titulu.
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