
oponentský posudek

na doktorskou disertační práci Mgr. Jiřího Kaliny

,,Retrovirová infekce kuřecích testikulárních buněk v procesu tvorby transgenní

drůbeže..

oponent: prof' MVDr. Ing. František Jílek, DrSc ,, Čzu Praha

Produkovat transgenní drůbeŽ je cílem mnoha vědeckých pracovišt'. Předpoklád á se, že
pomocí těchto metod by bylo moŽno dosáhnout například zvýšení mnoŽství a kvality
produkovaného masa, zefektivnění chovu drubeŽe zlepšením konverze krmiva, výváření
rezistence vůči chorobám drůbeŽe a produkce proteinů využitelných ve ťarmaceutickém
průmyslu. Avšak ptáci,jako podskupina teplokrevných obratlovců, mají specifickou anatomii
a fyziologii reprodukční soustavy, která tvorbu transgenních jedinců výrazně komplikuje.
Proto je cíl disertace - Vypracovat komplexní techniku tvorby transgenní drubeŽe - velmi
aktuální, avšak Vysoce náročný.

Disertační oráce je nředloŽena jako soubor pr'rblikovaných r,ědeckých prací se stručným, ale
výstiŽným komentářem. Splňuje podmínky pro doktorské disertační práce stanovené platn1im
zákonem: prokazuje schopnost a připravenost doktoranda k samostatné činnosti v oblasti
výzkumu a obsahuje původní a uveřejněné výsledky'

Práce má jasně stanovený cíl: vypracovat komplexní

metodou retrovirové infekce kuřecích testikulárních

nretodickou, která je větŠinou náročnější, ale pokud se

využití a s tím souviseiící i citovanosti.

metodiku tvorby transgenní drůbeŽe

buněk. Jde tedy o práci převáŽně

podaří' je předpoklad jejího širokého

Vzhledem k tomu, Že jak metodická část, tak dosaŽené výsledky prošly náročnou oponenturou
při přijímání rukopisů ke zveřejnění v impaktovaných časopisech, je zbyteěné je posuzovat
Znovu. Navíc vysoká úroveň časopisů, v kterých byly práce zveřejněny (např. IF 3,498) jsou
zárukou vysoké kvality avýznamnosti výsledků. Na základě zveřejněného souhmu výsledků
mohu s uspokojením konstatovat, že byly použity adekvátní metody a dosažené výsledky
zcela naplňují vytčené cíle. Práce přináší nové poznatky, využitelné v další experimentá1ní
práci.



Doktorand prokáza| schopnost a připravenost k samostatné tvůrčí činnosti v oblasti

výzkumu a vývoje a doporučuji, aby práce byla přijata k obhajobě a aby byl po jejím

úspěšném průběhu udělen Mgr. Jiřímu Kalinovi titul ,,doktor..(Ph.D').

Y Praze,17,7.2OO8 prof. MVDr' Ing. František'Jílek, DrSc.
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