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Posudek školitele na diplomovou práci sl. Hany Hoffrneisterové

,,optima|izace exprese antigenních papillomaviroých epitopů v rostlinách.o

Diplomová práce je zaměřena na velmi zajímavé a v poslední době se rychle
rozvíjejicítéma, kteým je exprese proteinů v rostlinné buňce, tzv, p|arÍmolecular farming.

Ve srovnání s konvenčními produkčními systémy (to jsou zpravid|a systémy za|ožené

na užití mikrobů) se užití rostlin jako bioreaktoru stalo velmi atraktivní altemativou, a to
proto, Že umoŽňuje produkci rekombinantních proteinů ve velkých množstvích a za poměmě
nízkou cenu.

Nedávné studie ukěna|y, že pěstování molekul v rostlinách má praktické, ekonomické
a bezpečnostní výhody ve srovnání s konvenčními systémy. Řada proteinů, které byly
v rostlinách vyprodukovány, byla schopna indukov at u zvířatprotilátkovou odpověď.

S ohledem na týo skutečnosti je zvolené téma vysoce aktuální, teoreticky i prakticky
potřebné, na druhé straně i znaěně obtížné a náročné.

Řešení předkládané diplomové práce bylo podporováno grantovým projektem GA CR
52110610973 ,,Exprese antigenních papillomavirových epitopů v rostlinách pomocí

rostlinného virového vektoru... Cílem práce byla optima|izace transientní exprese proteinů

v rostlinách pomocí virového vektoru za uče|em přípravy poŽivatelné vakcíny proti lidskému

papillomaviru typu 16 (HPV16).

Řešením ptáce byla získána nebo ověřena celá řada poznatků týkajících se této

problematiky, kdy k nejcennějším patří např. ověření exprese epitopů HPV ve vodnici a dá|e

prokazání tvorby viru podobných částic z exprimovanýchproteinů obsahujících dané epitopy
v rtostlinách.

Diplomantka sl. Hana Hoffrneisterová zaěa|a pracovat na našem pracovišti v roce
2004, kdy se zača|a seznamovat hlavně s pouŽívanou metodikou. Práce s rostlinným



,/ materiálem a rostlinnými viry je časově náročná a ne|ze ji provádět během celého roku.Í
Diplomantka obětavě pracovala i o prázdninách.

Kvlastnímu řešení přistoupila po důkladném shromážděni a osvojení si doposud
publikovaných poznatků ztéto oblasti. Diplomantka pracovala v plném nasazeni až d,o

termínu odevzdáni diplomové práce fiaro a podzim jsou nejvhodnější období pro pěstování
infekčního materiálu).

Diplomantka během práce prokéna|a schopnost samostatně pracovat a orientovat se

v rozsríhlé světové literatuře. Výsledky práce byly uveřejněny na několika sympoziích a
s malým doplněním budou podkladem pro zpracování publikace.

Předkládanou práci navrhuji k obhajobě.
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