
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Petra Vaculíka „Biotechnologické využití 

rostlinných virů“ 

 

 

Disertační práce Mgr. Vaculíka je sepsána v klasické podobě na celkem 116 stranách. 

Jednotlivé kapitoly jsou v příznivém vzájemném poměru. Literární úvod má 31 stran, materiál 

a metody 17 stran, výsledky jsou zachyceny na 27 stranách a diskuze obsahuje 6 stran. Závěry 

shrnují vhodným způsobem dosažené výsledky. K práci jsou přiloženy separáty 3 publikací 

autora v impaktovaných časopisech, u nichž je Mgr. Vaculík ve dvou případech prvním a 

v jednom případě třetím autorem. V disertační práci je citováno celkem 164 literárních 

pramenů, z nichž většina byla publikována po roce 2000. 

Název práce je podle mne příliš obecný, její konkrétní náplní je výzkum možností přípravy 

vakcín prostřednictvím proteinů syntetizovaných v rostlinách infikovaných chimérními 

virovými částicemi. Jde o téma velmi aktuální a perspektivní s možností praktického využití 

vyvinuté technologie. Doktorand k jeho řešení využil moderní a přitom někdy až překvapivě 

jednoduché metody a získal cenné výsledky. Práce je až na níže uvedené chyby kvalitně 

napsaná jak po stránce odborné, tak i po stránce jazykové. Lze konstatovat, že vytčené cíle 

byly splněny. 

Připomínky: 

- obecně: anglické názvy všech jmenovaných rostlinných virů jsou současně názvy 

vědeckými a jako takové by se měly psát kurzívou a s velkým písmenem prvního 

slova názvu podobně jako v latinských názvech jiných organismů. 

- str. 8: brome mosaic virus (Brome mosaic virus), 

- str. 9: PepMoV, 

- str. 14: jako kulovité se částice jmenovaných virů jeví pouze v elektronovém 

mikroskopu, ve skutečnosti se ale jedná o mnohostěny, 

- str. 15: hlístice sice mají stylet, ale jejich ústní ústrojí se nedá popsat jako bodavě savé, 

to je termín použitelný výhradně u některých druhů hmyzu, 

- str. 15: prorůstání hyf: houby, které přenášejí viry, hyfy vůbec netvoří, přenos se děje 

prostřednictvím zoospor, které injikují svůj obsah dovnitř hostitelských buněk, 

- str. 15: podle mého názoru nelze u necirkulativního přenosu mluvit o nějaké latentní 

periodě, vektor je schopen virus přenést okamžitě po jeho akvizici a možnost přenosu 

závisí pouze na tom, co vektor právě dělá, 



- str. 16: „mechanismus šíření floémem je málo prostudován“ – už před druhou 

světovou válkou bylo publikováno schéma šíření TMV rostlinami rajčete a také další 

studie potvrzují translokaci virů na principu source – sink spolu s asimiláty. 

- str. 34: názvy čeledí i rodů se v češtině píší s malým písmenem na začátku, 

- str. 36: ptactvo je obecný název, zde lépe ptáky, 

- str. 54: „sekvence byla získána metodou PCR“ – nepřesné, 

- obecně: „systémové listy“ – jde o zkrácený, pochopitelný, ale nepřesný výraz,  

- obecně: autor přesně nerozlišuje termíny inokulace a infekce – nelze použít spojení 

„mechanická infekce“, 

- str. 89 aj.: v případě elektronové mikroskopie se nejedná o barvení (slang), ale o 

kontrastování preparátu, 

- jazykové prohřešky: autor často neuzavírá vložené vztažné věty čárkou, což může 

stěžovat pochopení smyslu souvětí (např. str. 19: Dalším mechanismem, který se 

uplatňuje v boji proti rost. virům, je…); ve většině případu chybí i čárka před výrazem 

…a to…; str. 72 aj.: 10ti – ti se nepoužívá; str. 97: míst, která by byla vhodná. 

- autor použil v textu podle mého názoru nepříliš vhodný způsob citací pomocí čísel 

odkazujících na jednotlivé prameny v seznamu, což čtenáře nutí neustále listovat 

prací. Jména jsou podle mne snáze zapamatovatelná ve spojení s určitou 

problematikou. Tento systém také značně komplikuje vyhledání konkrétní publikace 

určitého autora v seznamu. Dále Mgr. Vaculík v seznamu uvádí i vlastní publikace, 

které jsou výsledkem této práce. Spolu se systémem čísel to někdy vede 

k obtížnějšímu pochopení textu v rámci diskuse (rozlišení vlastních výsledků od 

jiných autorů). Pokud jde o samotný seznam literatury, nebyl použit jednotný způsob 

psaní názvů článků – některé mají všechna první písmena jednotlivých slov velká, jiné 

ne. 

 

Dotazy: 

- Na str. 90 jsou v tabulce 3 některé hodnoty označeny jako „statisticky významné“. 

Není mi úplně jasné, co s čím se porovnávalo. V metodice to není popsané a z tabulky 

samotné není patrné, odkud se braly vzorky na zdravých rostlinách. Aby se daly 

hodnoty porovnat, měly by i u nich vzorky být odebrané jak z řapíku, tak z čepele. 

Prosím o vysvětlení. 

- V textu se vyskytuje obrat „připomínající VLP“. Co je kritériem pro rozlišení, co je už 

VLP a co jen připomíná VLP? 



- Tvrdíte (str. 96), že „stupeň tohoto poškození (DNA) odpovídá množství PVX“. Není 

to naopak? 

- Některé viry využívají pro vznik částic in vivo protein jimi kódovaný, tzv. readthrough 

protein. Jak je tomu u PVX? V čem je případně rozdíl? 

 

Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že Mgr. Vaculík předložil kvalitní disertační práci. Mé 

připomínky mají víceméně formální charakter a netýkají se žádného zásadního problému 

v práci. Část vytýkaných chyb a nepřesností byla navíc pravděpodobně převzata z použité 

literatury. Autor prokázal, že je schopen samostatně vědecky pracovat od vyhledání relevantní 

literatury přes plánování a provedení pokusů až po jejich vyhodnocení a publikaci výsledků. 

Doporučuji tedy přijmout disertační práci Mgr. Vaculíka k obhajobě a následně mu udělit titul 

PhD. 

 

V Praze dne 18. 8. 2015                                                       Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc. 

 


