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Oponentský posudek práce Mgr. Jana Stuchlého 

 

Mgr. Jan Stuchlý předložil dizertační práci, která shrnuje část vlastního výzkumu, který kandidát 

prováděl ve špičkovém týmu doc. MUDr. Tomáše Kaliny, Ph.D. na Klinice dětské hematologie a 

onkologie 2. LF UK v Praze. V oboru imunologie jde o práci velmi netradiční, protože težiště práce 

nespočívá v tzv. „mokrých“ experimentech, ale ve vývoji a implementaci matematických nástrojů pro 

analýzu biologických a klinických dat. V dnešní době dramaticky narůstá využití metod generujících 

velké množství dat v nejen imunologickém výzkumu, což vytváří velkou poptávku po nástrojích, které 

umožňují automatizaci zpracování a interpretaci těchto dat. Z tohoto hlediska je předkládaná práce 

velmi aktuální. 

Kandidát se během svého působení na školícím pracovišti autorsky podílel na 19 publikacích z toho 6 

(+ 1 manuskript v recenzním řízení) je součástí dizertační práce. U dvou těchto studií je kandidát prvním 

autorem. Množství publikací hodnotím jako velmi nadstandardní. Práce byly otištěny vesměs 

v nadprůměrných mezinárodních časopisech, které mají v oboru dobrý ohlas. Některé práce byly 

dokonce publikovány v časopisech Nature Methods, Blood a Leukemia, což jsou špičkové časopisy 

světové úrovně. 

Práce tvořící dizertaci jsou interdisciplinární studie, které kombinují reálná biologická a klinická data 

(v některých případech unikátní) a matematické přítupy pro jejich analýzu. Podíl kandidáta na těchto 

pracech spočívá zejména ve vývoji analytických nástrojů. Fakt, že kandidát vypracoval tuto práci na 

klinickém pracovišti poukazuje na jeho schopnosti pracovat samostatně. Přestože v mnoha ohledech 

se jedná o průkopnické přístupy, které ještě nejsou ve fázi, kdy by mohly zcela nahradit expertní 

analýzu dat, výsledky těchto metod jsou velmi slibné a ukazují cestu, kudy by se zcela automatická 

analýza a interpretace dat mohla ubírat v blízké budoucnosti. Vědecký přínos práce kandidáta 

hodnotím jako velmi vysoký. 
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Práci bych vytkl ne zcela dostatečné popisky obrázků (popisy os a křivek v některých grafech). Uvítal 

bych také, kdyby se autor více věnoval přiblížení principů analytického přístupu k datům, zejména 

v kapitole 1. Například princip metody „probability binning“ jsem pochopil až z citovaného článku, 

nikoliv z práce samotné. 

Bez ohledu na tuto drobnou formální kritiku, předložená práce splňuje všechny nároky na dizertační 

práci a prokazuje předpoklady autora k samostatné vědecké práci. Bez výhrad doporučuji udělit 

kandidátovi titul PhD. 

 

Níže uvádím otázky, které by měl kandidát zodpovědět při obhajobě: 

1. Metoda hierarchického clusterování cytometrických dat zdravých dárců a CVID pacientů odhalila 

celkem 14 clusterů, jak ukazuje dendogram Obr1.1A a Figure 1A v příloze A.1. Autoři ve dvou případech 

sloučili dvojici clusterů do jednoho clusteru (2a+2b a 4a+4b). Mohl by kandidát toto sloučení 

zdůvodnit? 

2. U stejného experimentu (Obr1.1B) porovnání automatické analýzy a expertní klasifikace podle 

zavedených kritérií sice ukázala shodu těchto metod v některých aspektech, ale zároveň se celkové 

výsledky významně lišily a v podstatě žádný cluster se nedal ztotožnit s jednou ze zavedených kategorií 

CVID. Jak kandidát intepretuje tato data? Je automatické clustrování lepší pro kategorizaci CVID 

pacientů např. s ohledem na prognózu a léčbu než současná klasifikace? Je možné a účelné tuto 

automatickou metodu modifikovat tak, aby byla univerzálně použitelná – tedy definovat jednotlivé 

clustery/skupiny pacientů pro budoucí diagnostiku (klasifikaci) CVID pacientů prováděnou na různých 

pracovištích? 

3. U experimentu, který ukazuje vyšší hladinu proteinu OPAL1 v buňkách pacientů BCP-ALL ETV6-

RUNX1+ než v buňkách pacientů BCP-ALL ETV6-RUNX1- (Obr 2.4D), byl OPAL1 zdánlivě detekován ve 

dvou frakcích, ale kvantifikována byla pouze ta nízkomolekulární. Na základě jakých kriterií byla 

vysokomolekulární frakce ignorována? Bylo to na základě porovnání dvou různých protilátek proti 

OPAL1? 

4. Mohl by kandidát stručně zhodnotit, zda se domnívá, že inovativní metoda afinitní proteomiky má 

potenciál najít širšího uplatnění i na jiných pracovištích, zejména v porovnání s moderními technikami 

hmotnostní spektrometrie? 

5. Při topologické analýze cytometrických dat thymu byla odhalena mj. cílová populace CD4+Gata3-

BCL11b-CD3-CD8-CD1a-CD34- buněk a přítomnost této populace byla potvrzena i při expertní analýze. 

Mohl by kandidát spekulovat o jakou buněčnou populaci se může jednat? Mohly by to být buňky 

myeloidního původu? 

6. Výsledky topologické analýzy cytometrických dat kostní dřeně obsahovaly artefakt v podobě 

špatného zařazení recirkulujících B lymfocytů, jehož odstranění vyžadovalo expertní apriorní znalost 
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vývoje B lymfocytů. Domnívá se kandidát, že další vývoj metody topologické analýzy může vést k tomu, 

že bude moci být spolehlivě aplikována na data, kde je biologický vývoj populací zcela neznámý, a být 

tedy použita jako v praxi využitelný analytický nástroj? Jakým směrem by se vývoj této metody měl 

ubírat? 

 

V Praze 29.8.2018 

Mgr. Ondřej Štěpánek, PhD 

 


