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Hlavním cílem diplomové práceje snaha o optimalizaci exprese genového konstruktu

L2ACPE7 nesoucího epitopy L2 a E7 z lidského papillomaviru v rostlinách. Tento úkol se

zde řeší rtznými přístupy, které jsou zaměÍeny na výběr vhodné hostitelské rostliny, vnášení

potyvirových genů HC-Pro a P3 a pouŽítí rtzných způsobů přenosu do hostitele. Dalším

úkolem je docílení exprese výše uvedeného konstruktu v poŽivatelné rostlině. Posledním

cílem je prokazéní vzniku chimérických viru podobných částic (VLP _ virus like particles)

nesoucích antigenní determinanty L2 aE7.

Zpracovávaná tématika je velmi aktuální a významná. Přestože se zatím jedná o

zák|adní ýzkum,je velmi pravděpodobné, že v budoucnu týo poznatky poslouŽí pro rutinní

syntézu tzv. jedlých vakcín v rostlinách. Je však nutno dodat, že toto téma ie zárovei velmi

obtížné a náročné.

Samotná ptáce je velmi detailně a přehledně zpracována. K přehlednosti nemalou

měrou přispívají zejména grafické výstupy výsledků z jednotlivých měření a testů. K osvojení

potřebných teoretických základů řešených problémů prostudovala autorka téměř padesát

vědeckých publikací z dané oblasti.

Všechny stanovené cíle byly splněny. Jejich řešením se získalo množství

experimentálních dat, která mohou b1ťr dáIe vyuŽita pro rozšíření poznatků o problematice

produkce specifických protilátek v rostlinných systémech, Yýznamným zjištěním je zejména

ověření možnosti exprese zkoumaného konstruktu v poživatelné rostlině a tvorba hybridních

VLP.
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PředloŽená práce je po formální stránce velmi dobře zpracovanáa v textu se vyskytlo

ffiff"lik 
drobnějších překlepů (budou uvedeny níže),které ovšem kvalitu textu nijak

Připomínky:

ff;#:Jaz 
PRoTHEASA - raději bych užil soudobější ekvivalent PRoTEÁZA nebo

stt. 21_ M-MVL RT - zřejmě pouze překlep správně M-MLV RT (Moloney murineIeukemia virus reverse transcriptase)
str,25 *...po sterilizaci KLÁVOVÁNÍM _ spisovnější je AUToKrÁvovÁNÍv
str. 31 _ složení reakční směsi na RT, ...lpl (aoQ RNasy _ zdeměl pravděpodobně bytuveden inhibitor ribonukleiíz _ RNAsin (Promega) nebo RNaseoUT (Invitrogen)

Dotazy:

- ByIy některé z Vašich výsledků publikovány v odbomém časopisu?- Bylo kvantifikováno mnoŽství exprimovaného proteinu ve vodnici? Pokud ano, jakébylo toto množství v porovnání s dalšími pouŽitými rostlinami?. Jsou v současno sti známédalší postupy, kterými by bylo moŽno dosáhnout vyŠšíchkoncentrací proteinů exprimovaných pomocí virových vektoru?

Práce Hu.'y Hoffineisterové splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Autorkavpředloženém pojednání prokázala dostatečnou schopnost 
"'il;.;]"".un,u světovéliterafuře a kriticky třídit získané informac e avyužívat je pro vlastní řešení.

Na zríkladě výše popsaných skutečností doporučuji práci k obhaiobě.

V Českých Budějovicí ch,18,5.2006

Ingi Jan Fousek, ph.D.
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