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Zadané cíle práce, včetnětématuliterárního pňehledu:
Tato práce měla dva zák|adnícíle:
1/ Navrhnout, pŤipravita otestovatCRISPVCas9 systém,ktery bude efektivně štěpit
cccDNA viru hepatitidy B.
2l Píipravit a otestovatlipidické nanočásticenesoucímRNA pro specifické cíleníbuněk.
(V následnych fáZich vyzkumu plánujeme kombinaci obou technik s cílem vyvinout
efektivní,,delivery..systémpro CRISPR/Cas9 štěpící
cccDNA viru hepatidy B.)
Cílem literárního pŤehledu bylo poskytnout kvalitní ťrvod do problematiky HBV a
možnostech terapie hepatitidy B za|oženychna nejnovějšíchgenetickych nástrojích typu
CRISPR/Cas9 s návaznostína možnézptisoby doručeníCRISPR/Cas9 na místo zásahu.
PŤístupstudenta k práci s literaturou:
Zuzarta Kružíková pracovala s literaturou zcela samostatně. PŤečetlaa ďokézala se dobŤe
orientovat v poměrně ztaěném mnoŽství publikací z několika tématicky odlišn;ich okruh .
Poznatky ze Zpracovanérešeršeuměla vhodně využítpŤi návrhu experiment ěi zptacování
vÝsledkri.

PĚístup studenta k práci v laboratoňi (pŤístup
pŤiučeníse nov;ich metod, aktivita,
samostatnost,systematičnostpráce i ďochánky do laboratoŤe):
již ve druhém ročníkubakaláŤskéhostudia a
Zuzana zača|ak nám do laboratoŤedocl:rě.zet
ihned se zapojila do této,pro nás vté době zce|anové,problematiky. Naučila se celou Ťadu
metod, pŤičemžmnohé z nich musela sama v laboratoŤi zavéstči optimali zovat. Pracovala
samostatně,pečlivě a s nadšením.V;fsledky interpretovala správně a poměrně záhy zaěa|a
Sama pticházet s návrhem dalšíchexperiment . Poslední rok testuje své vzorky v laboratoŤi
se stupněm ochrany 3, což samo o sobě vyžaduje maximální možnou preciznost a
soustŤedění.
S prací Zuzany jsem natolik spokojena, že jsem s nadšenímsouhlasila s jejím
pokračovánímv rámci jejího doktorskéhostudia.

PĚístupstudenta pňi sepisovánípráce:
Zuzana sepsala diplomovou práci v angličtině,která je dle mého názoru ětivá a srozumitElná
a bude sloužitjako podklad pro sepisováníplánovanépublikace pro ěasopis ACS Nano.

Splnění cílri práce a celkovéhodnocení:
Zuzana splnila zadanécíle na vybornou. Nejprve nawhla 10 sgRNA cílící cccDNA viru
hepatitidy B, s pŤihlédnutímjednak na jejich možné,,off.target.. štěpení,tak i na analynl
cílenych sekvencí z hlediska jejich integrity v rámci jednotlivych HBV kmenri. PŤíslušné
sgRNA zaklonovala v duálním provedenído vektoru exprimujícíhoCas9 a všechny vektory
následně otestovala v BSL3 laboratoŤi' kdy ričinnost štěpení sledovala pomocí HBV
antigen . Všechny Zuzanou navrženévektory vykazova|y signifikantní pokles HBv
antigenri. Dále Zluana optimalizova|a in vitro pŤípravuvelkého mnoŽství polyadenylované
mRNA, kterou následně inkorporovala do lipidickj'ch nanočástic pomocí mikrofluidního
zaÍizení.Efektivitu transfekce těchto nanočásticnásledně testovala na několika buněčn;fch
liniích. Možné cílení pŤipravenych nanočástic testovala Zuzana na modelovém systému
transferin.transferinovy receptor, kdy transferin napojila na nanočástice pomocí tzv.
,,click" chemie.
V rámci tohoto projektu Zuzanaprovedla ještě celou Ťaduexperimentti, kterénejsou součástí
pŤedkládanépráce, ale které budou zahrnuty v budoucí publikaci. Podle mého názoru tato
práce jednoznačněsplĚuje požadavkykladenéna diplomovou prácía s potěšením
ji doporučuji
k obhajobě.
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