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Název práce: Příprava fúzních |igandů a ověřeníjejich vazby na NK buněčné receptory

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah BP a její členění

A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a r4ýznamu jednotlivých částí

B - nevyrovnané, ělenění není logické n. rozsah jednotliých částí nekoresponduje s jejich ýznamem

C - uspokojivé, rozsah někteých črístí nedostačuje

N - nedostatečné

2. odborná správnost

A - qýbomá, bezzávaŽnějších připomínek

B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadarri (nejasnost qýkladu, chyby ve vzorcichnebo chemických
názvech, nedokonalý popis metod nebo ýsledků)
C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závaďami

L _ .

N. nevyhovující' s hrubými chybami

3. Uvedení použifých literárních a j. zdrojů

] x A - bez připomínek, všechny pÍevzaté údaje s citací zdroje, celkouý počet citací odpovídá charakteru práce ]

B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů. nebo s ce|kově niŽším počtem citací
l

] c - s važnějšímizávadami,např. převaŽují ''nestandardni,, oďkazy na učebnice, předniášky, webové stránky,
] nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu nazdroj převzaých dat

N - nevyhovující' velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzafých
dat' popř. opsání vel\ých částí textu)

,4. Jazyk práceT. uozJ A lrr 4!w

X l A . ýbomý, práce je napsána čtivě a srozumitelně , bez závaŽnějších gramatických n. pravopisných chyb

jB - velmi dobry. ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby
I
C - upokojivý. četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují

] obtíŽně srozurnitelné n. nejednoznačné formulace
I

N - nevyhovující' s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

]" 
':l-' o"!'á' oj"lťlé .h{by formatu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

C - uspokojivá. s ojedinělými věršími rnupr-uyn..hání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami

lN - nevyhovujíci s četnými hrubými chybami
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Případný slomí komentář k bodům I. až 5. :

Jedná se o zdařilou bakalrířskou práci, kteráje psána čtivě, srozumitelně a s minimálním množstvím
překlepů. Literrírní zdtoje jsou uvedeny v počtu dostačujícím rozsahu práce a jsou řádně citovríny.
Autorka se v teoretickém úvodu práce, kteý čítá 13 stran, zabývá obecně imunitním systémem
s durazem kladeným na NK buňky a jejich receptory, dále komentuje využití protilátek v klinické
praxi, zqména pak v léčbě onkologických onemocnění a v poslední kapitole rozebírá imunoterapii
pomocí NK buněk. Cíle práce jsou jasně definované. Kapitola ,,Materiály a metodý. je psána
srozumitelně a jasně, nepostrádala jsem žádné podstatné informace aŽnama|é vyjímky: vkapitole
3.1.5 nejsou uvedené sekvence sekvenaěních primeru (pTT_Fw a pTWSsec_REV) a vkapitole
3.1.4 je uveden pouze jeden použiý vektor pTW5sec_AICL, autorka však v práct' použila celkem 5
dalších vektoru (3 jako templáty do PCR reakcí a dva pro transfekci buněčné linie). Kapitola
,,Výsledký. je takréž psána přehledně a srozumitelně. Trochu postrádám analýnl čištění
jednotlivých proteinů na aťrnitní chromatografii a u monitorování pruběhu gelové chromatograťre
pomocí SDS elektroforézy chybějí vzorky nástřiku na kolonu. V Tabulce 16 na str. 45 jsou pak
chybně uvedeny jednotky koncentrace proteinu a na obr. 13 jsou vzorky vneredukujícím pufru
značenéjako R, čili redukující. obecně se však jedná o nedostatky nikterak nesniŽující kvalitu
předkládané práce, kterou celkově hodnotím kladně.

B. Obhajoba

1. V kapito|e 3.2.11 pojednávající o produkci proteinů v tranzientně transfekovaných buňkách
HEK293T uvádíte, že jste buňky transfekovala transfekčním mixem obsahující vždy Vámi
připravený plasmid adá|e dva další plasmidy, konkrétně pTW5127 a pTW5-aFGP. Proč jste týo
plasmidy přidávala do transfekční směsi?

2. Interakci Vámi připravených proteinových konstruktů s příslušnými receptory jste sledovali
pomocí analyické gelové permeační chromatograťre. V metodách uvádíte, že toto měření provedl
Dr. Khunti ve Velké Británii. Podílela jste se také na tomto měření? Jakými dalšími metodami
byste mohla interakci Vámi připravených proteinů s danými receptory ověřit a které metody by
mohly poslouŽit ke kvantifikaci v azby?

3. Jak si vysvětlujete, že firzní protein aHER-L-MICA interaguje s NKG2D receptorem výrazné
huře nebo možnávůbec ve srovniíní s proteinem MICA-L-aHER?

4. Mohla byste nám blíže vysvětlit terapii pomocí NK buněk, kterou popisujete v poslední kapitole l
úvodu? odkud a jak se NK buňky pro terapii ziskávaji? Jak efektivní tato léčba je ve srovnání s l
tradiění léčbou?

Stanovisko k opravě chyb v práci: '------>\
opravný lístelďoprava v textu JE /qiEyzakrouŽkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkoý návrh

Nawhovaná celková klasifikace: výborně

Dotazy k obhajobě

Datum vypracování posudku: 6.6.20|8 
/fukL/

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Mgr. Klára Grantz Sašková, Ph.y.


