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Název práce:
Cross.prezentace a její vliv na imunitní odpovědi vyvo|ané umě|ými viroqými
kapsidami

;5] Práce je iiterární rešerší. I Práce obsahuje v|astňíVýs|edk''L
cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Práce se zabývá popisem mechanismu cross-prezentace a jeho ro|i v imunitní
odpovědi s přihlédnutím k moŽnostem protivirové terapie za|oženém na tomto
procesu.

Struktu ra (č|eněn í) práce:
Práce má32 stran a je č|eněna do pěti kapitol. V úvodní kapitoÍe je strucně
vysvět|en pojem cross-prezentace, kterému se obšírně věnuje kapitola druhá
(podkapitoly: Klasická cesta prezentace antigenních peptidů v komp|exu
s MHCgpl, Mechanizmy cross.prezentace, Zdroje cross-prezentovaných
antigenů a jejich příjem). Třetí kapitola s názvem: Vliv cross-prezentace.na
imunitní odpověd'vyvolanou VLP pojednává o různých druzích umělých virům
podobných částic (VLP) a jejich schopnostech aktivovat imunitní odpověď u
příjemce partiku|í se zřete|em na proces cross-prezentace. Krátká závěrečná
kapitola shrnuje důleŽitost cross.prezentace v protivirové a protinádorové
imunitě a naznačuje přínos jeho podrobného zkoumánív souvislost s přípravou
od VlP-odvozených vakcín. Poslední kapitolou je seznam pouŽité |iteratury,
ktený čítá 77 odkazŮ.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANo
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z líterárních zdrojů? ANo

Jsou získané v|astní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Práce neobsahuje Žádné vlastní výsledky a je pouhou |iterární rešerší, kde
jsou u sporných bodů nabízena vysvět|ení pocházející pouze z citovaných
literárních zďrojů.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika,.text' jazyková úroveň):
Výborná po všech stránkách!



Splnění cí|ů práce a ce|kové hodnoceni:

První část rešerše věnující se mechanismu cross-prezentace je ve|mi zdaři|á a

ucelená /asi též proto, že drží dějovou linku řádně citovaného souhrnného článku
Rock a Shen (2005y, zatímco druhá část pojednávající o VLP částicích je místy

obtíŽně pochopite|ná a je patrné, že autorka opravdu sestavova|a kapitolu
sarnostatně z pouŽitých |iterárních zdrojů. Celkově, jako literární rešerše, je práce

výborná.

otiázky a připomínky oponenta:

V práci VELM| postrádám:
. alespoň náznak vysvět|ení, proč se autorka rozhod|a věnovat tomuto tématu

(čím jí téma fascinuje nebo jak se vztahuje k její da|ší (diplomové) práci).

. seznam zkratek

otázky:
. Proč jsou VLP zvláště vhodné pro stimulaci imunitní odpovědipomocí cross-

prezentace? V čem je unikátní charakter jejich interakcí s APC (str 15 a25)?
. Jakou dráhou se ubírá zpracování částic HBsAg (str.18). Existuje tedy jiná

než fagozom (endozom).gy1gso| (TAP závis|á) a vakuo|ární (TAP nezávislá)
dráha cross.prezentace specifická pro Ťibroblasty' mastocyty, T-lymfocyty a

B-|ymfocyty (to vyp|ývá z textu)? Vysvět|ete problém s definicí procesu cross-
prezentace.

. Jaký je reálný význam cross-prezentace v indukci imunitní odpovědi (kdyŽ

dokáza|a až do roku 1987 unikat pozornosti imuno|ogů) a v cem tkví výhoda
tohoto způsobu aktivace CTL oproti ,,klasické.. aktivaci přes pomocné T
lymfocyty (větší rych|ost, specificita, účinnost)? Lze předpokládat, Že se
cross-prezentace uplatňuje i při imunizaci neŽivými (inaktivovanými)

ce|oviiovými vakcínami fiako je např. Sa|kova vakcína proti po|iomyelitidě)?

ffi|enebooponenta(známkanebudesoučástízveřejněných

iborně |-l ve|mi dobře l--] dobře
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