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Práce o rozsahu 117 stran věnuje 43 stran literárnímu úvodu, 18 stran použitým metodikám
a experimentálnímu materiálu a 37 stran výsledkům a diskuzi, je citováno 164 prací. Jsou
přiloženy tři práce publikované v časopisech s IF, jichž je Petr Vaculík autorem nebo
spoluautorem.
Cílem dizertační práce bylo prozkoumat vhodnost možných míst na genu pro kapsidový
protein X viru bramboru pro vložení a expresi sekvencí kódujících epitop E7 onkoproteinu
lidského papilomaviru 16.
V průběhu řešení bylo testováno 7 různých pozic pro inzerci epitopu, dvě různé kotvy, dvě
uspořádání epitopu před a za kotvou, byly připraveny plazmidové konstrukce pro expresi
v bakteriálním systému E.coli MC1061, konstrukce pro expresi a tvorbu virových částic
v bakteriálním systému a v rostlinách. Všechny dílčí konstrukce byly ověřovány
sekvenováním a exprese pak sérologickými testy, resp. tvorba částic značením a
pozorováním v elektronovém mikroskopu. Finální ověření použitelnosti připravené
konstrukce a exprimovaného fúzního proteinu pro indukci imunitní odpovědi bylo testováno
imunizací myší. V průběhu řešení doktorand musel zvládnout množství technik a postupů od
návrhu primerů, přípravy konstruktů, izolace nukleových kyselin a proteinů, PCR, RT-PCR,
exprese v bakteriích, western blott, ELISA, izolace virů, barvení a značení virů, elektronovou
mikroskopii a další, což dává předpoklady pro jeho kvalifikaci v oboru virologie.
Předložené tři publikace obsahují téměř všechny výsledky prezentované v dizertační práci.
Protože tyto údaje již prošly recenzním řízením v příslušných redakcích a byly posouzeny jako
kvalitní a vhodné pro publikování, konstatuji rovněž, že obsahují konzistentní výsledky
odpovídající tématu dizertační práce.
Textovému zpracování práce autor věnoval velkou pozornost. Zaznamenal jsem jen ojedinělé
překlepy a použití výrazů nevhodných v odborném textu (např. str. 14 „dopravují rostlinných
virus“, str. 81 „fotka systémového listu“), neobratný překlad v podobě „vzhledem k faktu“
(str. 31, 38, 95) a „za účelem“ (str. 41, 44). Škoda, že stejnou pozornost autor nevěnoval i
formální stránce seznamu použité literatury, kde lze nalézt velké množství nekorektně
uvedených zkratek časopisů a nejednotnost citací s DOI nebo bez DOI identifikace, které by
editorům jistě neunikly (např. citace 26, 69, 72, 98, 112, 115, 119, 124, 130, 137, 159, 163).
Přehlednost některých dat a obrázků by byla lepší, pokud by byly vzorky v obrázcích 16
uváděny ve stejném pořadí (stranově obrátit). Ve všech obrázcích založených na

elektroforetické separaci by bylo vhodné šipkami zdůraznit konkrétní očekávaný (správný)
produkt. Rovněž vypovídací schopnost dat v tabulkách 2-4 by byla lepší, pokud by byly
prezentovány formou grafu, obzvlášť tehdy, jsou-li z dat vyvozovány korelační vztahy.
Nemohu souhlasit s tvrzením na str. 13 – „Rostlinné viry obsahující genetickou informaci
založenou na …. ssRNA (RT) dosud objeveny nebyly“. Odkazuji na Virus Taxonomy,
(http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?bhcp=1): Existuje čeleď Pseudoviridae,
která v současnosti zahrnuje přes 20 rostlinných virů s ssRNA genomem, které využívají RT!
Jak vyplývá z dedikací publikací, práce byla řešena s podporou projektu Grantové agentury
ČR P501/12/1761 (nositel Noemi Čeřovská), projektu Karlovy Univerzity číslo 631412 (nositel
Petr Vaculík) a projektu města Prahy OPPK CZ. 16/3.1.00/24014. Získané výsledky jsou
prezentovány jako práce týmu autorů, v němž byl P. Vaculík významným členem, protože u
dvou publikací (v Open Life Sci. a v Plant Cell Tiss. Org.) je uveden jako první autor.
Konstatuji, že cíle disertační práce byly splněny a předložený text tak dokumentuje vědecké
schopnosti předkladatele. Protože mé připomínky jsou jen formálního rázu a týkají se jen
způsobu prezentace, ne však vlastního obsahu práce, doporučuji, aby práce byla přijata
k obhajobě a aby na jejím základě byl Mgr. Petru Vaculíkovi udělen akademický titul
„Doktor“ (Ph.D.).
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