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Cross - prezentace a její v|iv na imunitní odpovědi vyvolané umě|ými virovými
kapsidami

x Práce ie Iiterární rešerší.
cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Ci|em práce-bylo shrnout poznatky o mechanismech cross- presentace antigenních
peptidů a experimentá|ní údaje o odpovědi dendritických buněk na virové struktury
(kapsidám podobné částice) po ap|ikaci in vitro a in vivo'

Struktura (č|enění) práce:
Úvod, 2 hlavní (čteněné) kapitoly - Principy cross-prezentace a ro|e cross-
prezentace na imunitní odpověd vyvo|anou umělými kapsidami,Závěr, Seznam
literaturv

JSou pot]Ž|té |ltefárni zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?
anb

ffi|edkynebozvolenétémaadekvátnědiskutovány?
&r:lo

ntace, grafika, text, jazyková úroveň):

D|e mého názoru ve|mi dobrá

splrreňi cíIů práce a celkové hodnoceni:
Sbučástí prob|ému řešených v naší |aboratoři je spo|upráce na vývoji vakcín na

bázi virových kapsidovýcň struktur. Autorka si zvo|i|a téma '' cross-presentace'' i

Řoyz 
'ouúisí 

s náplnijéjí vlastní experimentá|ní práce (prozatím) jen nepřímo.

Zpracování přeh|eJu, 5p1n;1o úče|..Autorka čerpala v přeh|edu z více neŽ 70 Prací



/

a její zpracování poslouŽi|o nejen jí, a|e i ostatním studentům laboratoře k rozšíření
znalostí o moŽných interakcích virových struktur s hostite|ským organismem. K
dop|nění - autorka je zapojena ve viro|ogické |aboratoři do experimentá|ní práce
směřující k poznání funkcí minoritních strukturních proteinů polyomavirů.

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

velmi dobře l ldobře L ] nevyhově|(a
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Podpis škoIiteIe/oponenta:

I nstrukce pro vyp|něn í:

o Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějšÍ a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tuÓně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.

o V případě práce za|ožené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce diplomové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Úče|y

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na

sekretariát biologické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha 2.


