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Oponentský posudek na dizertaci Mgr. Tomáše Hrona s názvem „Studium endogenních
retrovirů: Vhled do evoluce retrovirů a jejich interakcí s hostitelem“
Dizertační práce začíná relativně krátkou rešerší (20 stran), která je hutným a informativním
textem jen s drobnými překlepy a je cenná i sama o sobě. Text je zafokusovaný, není zatížen
vágními tvrzeními, vyznačuje se přesným vyjadřováním a obsahuje relevantní citace. Je
doplněn řadou pěkných obrázků kreslených samotným autorem. Po tomto krásném úvodu
následuje přehled výsledků autora v podobě Summary a Conclusions, což působí trochu jako
duplicita, preferoval bych spíš shrnutí do jednoho celku. Místy na mě text sice působil trochu
roztříštěně, ale vnímal jsem jej jako zajímavé střípky ze života retrovirů, jen volně spojené do
určitého příběhu. V epigenetické kontrole endogenních retrovirů jsem postrádal zmínku o
RNA interferenci. V dnešní uspěchané době oceňuji také stručnost textu. Jedná se o jednu
z nejlepších dizertací, které jsem dosud četl.
Dizertace jasně demonstruje, že doktorand nejen úspěšně použil řadu bioinformatických a
evolučních metod a že prostudoval značné množství relevantní literatury týkající se struktury
a evoluce retrovirů, počet citací v práci je obdivuhodný. V textu je zmínka, že bioinformatické
a evoluční přístupy byly komplementovány laboratorními experimenty, ale nebylo mi jasné,
jaký měl doktorand na těchto experimentech podíl. Výsledky, kterých dosáhl, významně
posouvají poznání endogenních retroviru a zajisté přispějí k chápání evoluce retrovirů a jejich
interakcí s hostitelem.
Doktorand je prvním autorem u všech čtyř článků, které již vyšly, což jasně dokládá jeho
zásadní příspěvek k realizovaným analýzám. Tyto články byly publikovány ve špičkových
časopisech s vysokým impakt faktorem, jako je PNAS, Mol.Biol.Evol., Retrovirology a
Virology. Je nepochybné, že doktorand je schopný produkovat výsledky trvale vysoké kvality
a bude schopný úspěšně pokračovat ve své vědecké kariéře.

Vzhledem k tomu, že všechny přiložené práce prošly přísným recenzním řízením, je zde moje
úloha omezená, a spíše bych si dovolil uchazeči položit pár otázek, jako základ pro diskusi,
která k důstojné obhajobě doktorské práce zajisté patří:

1. Jak dlouhé byly vlny endogenizace u různých skupin retrovirů? Lze očekávat, že
v dlouhém období styku hostitele s virem existovala třeba i krátká období silnější
endogenizace? A co třeba případná korelace endogenizací se speciacemi, oddělováním
evolučních větví?
2. Doba včlenění retrovirů se tradičně provádí pomocí divergence dvou LTR téhož elementů.
Správně uvádíte (v souladu s několika pracemi), že je však třeba mít na paměti vliv genové
konverze. Nemáte náhodou na bázi vašich analýz představu, do jaké míry může genová
konverze ovlivnit datování inzercí?
3. Porovnával jste nějak rychlost evoluce volně žijících virů a jejich endogenizaovaných
partnerů? Jak správně kalibrovat evoluční hodiny obou těchto skupin? Jako roli zde hraje
dynamika genomu hostitele?
4. Očekával bych, že fragmenty buněčných genů obsažené ve virových genomech (podobně,
jak bylo ukázáno u metylázy obsažené v retrotransposonu) mohou pomáhat virům
v překonávání buněčné protivirové obrany a stávat se součástí složité regulační sítě buňky. Co
si na bázi vašich vědomostí a analýz myslíte o této možnosti?
5. Mohou již „mrtvé“ a mutacemi poškozené endogenní retroviry znovu „ožít“? Třeba díky
genové konverzi?
Závěrem musím konstatovat, že celkově hodnotím dizertační práci Mgr. Tomáše Hrona
jako velmi zdařilou. Doktorand získal značné množství zajímavých výsledků, které byly
publikovány v respektovaných časopisech. Doktorand je zralým vědcem schopným kreativně
a úspěšně provádět bioinformatické analýzy a získané výsledky díky svým teoretickým
znalostem správně interpretovat. Soji roli zajisté sehrál i fakt, že dizertace byla vypracována
na špičkovém pracovišti, které se danou atraktivní problematikou dlouhodobě zabývá.
Dizertace splňuje požadavky kladené na dizertační práci v oboru Molekulární a buněčná
biologie, genetika a virologie.
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