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Práce práce je zpracována ve formě česky psaného souhrnu v délce 44 stran. Autor dokládá, že je prvním 

autorem nebo spoluautorem 20 publikací v mezinárodních časopisech, většinou s vysokým IF. Z nich 

vybral a přiložil sedm (jednu v recenzním řízení), které se přímo týkají obsahu předkládané práce, u dvou 

je prvním autorem.   

Text sestává ze tří logických celků. V první části autor ukazuje, jak lze pomocí metody „probability 

binning“ automaticky, tedy na základě minima daných předpokladů, seskupit pacienty diagnostikované 

jako nositele běžného variabilního imunodeficitu do skupin a to na základě imunofenotypizace B a T 

buněk mnohobarevnými panely monoklonálních protilátek namířenými proti antigenům 

charakterizujícím subpopulace a vývojová stádia lymfocytů. Automatizované postupy přiřadily pacienty 

do skupin odpovídajícím expertní klasifikaci a autoři jako první prokázali stabilitu fenotypu při 

opakovaném odběru provedenému po významně dlouhé době 3 – 11 měsíců. Výsledkem s klinickou 

relevancí je identifikace skupiny pacientů trpícími variantou nemoci s charakteristickými klinickými 

příznaky nazvanou CVID-Act se znaky stárnutí systému adaptivní imunity. Přestože to není nikde 

explicitně uvdeno, důraz na statistické zpracování dat dává hned v první části práce jasně najevo, že 

autor se převážně, ne-li výlučně, zabýval automatickým zpracováním a statistickou analýzou dat 

získaných v hematologických laboratořích pracujících technikami multiparametrické imunofenotypizace. 

Ve druhé části uvádí autor způsob, jakým navrhli a zavedli výpočetní nástroj pro analýzu dat získaných 

afinitní proteomikou zaměřenou na analýzu složení buněčných kompartmentů. Po úvodu vysvětlujícím 

princip afinitní izolace proteinů ze subcelulárních frakcí oddělených gelovou chromatografií se autor již 

plně věnuje popisu softwaru použitého k analýze získaných komplexních a obtížně manuálně 

analyzovatelných dat. Datové soubory získané identifikací nosičů (fluoresenčních kuliček s různou barvou 

a intenzitou fluorescence) a měřením intenzity fluorescence na nich navázaného proteinového 

komplexu (sběrná protilátka + jí rozpoznávaný biotinylovaný protein + detektor složený ze streptavidinu 

a fykoerytrinu) jsou analyzovány v několika podrobně popsaných krocích. Autor se zde snaží v rámci 

možností daných rozsahem textu objasnit obtížná místa analýzy a popisuje navržené řešení pro 

usnadnění manuálního vyšetření profilů reaktivity a určení proteinů. V další části kapitoly autor popisuje 

dvě klinické aplikace použitého systému komplexních kuličkových testů a jím navržené metody extrakce 

dat a to účinek imatinib mesylátu na celkovou defosforylaci, mitochondriální aktivitu a proteinovou 

expresi a fenotypizaci proteinových extraktů z leukémií. Ve druhém případě se podařilo určit panel 

monoklonálních protilátek, kde je korelace mezi klasickou průtokovou cytometrií a kuličkovým 

multiplexem analyzujícím proteinové extrakty vynikající, jiné protilátky měly výsledky nejednoznačné, 

což autor vysvětluje rozdílnými vazebnými vlastnostmi nativních a denaturovaných proteinů. Dále v této 

kapitole autor představuje nástroj pro analýzu klastrů zvaný MetaMass, kterým byla prozkoumána dříve 

publikovaná hmostostně spektrometrická data popisující proteinový obsah subcelulárních 

kompartmentů a dospívá k závěru, že přestože existuje značná variabilita v interpretaci dosud 



publikovaných dat, je subcelulární proteinový profil významně konzervován. Velmi důležitou částí druhé 

kapitoly je obsah publikace v recenzním řízení, ve které autoři popisují propojení PAGE, metody 

kuličkového multiplexu s buněčnými lyzáty a hmotnostní spektrometrie k validaci protilátek vhodných 

k identifikaci a kvantifikaci monomerních denaturovaných proteinů v lyzátech buněk a buněčných frakcí. 

Třetí kapitola je z teoretického hlediska nejzajímavější a podle názoru oponenta vědecky nejhodnotnější. 

Autor zde použil existující matematické nástroje na topologickou analýzu buněk lymfopoezy v úspěšné 

snaze definovat vývoj B a T lymfocytů v primárních lymfopoetických orgánech a to pouze na základě 

mnohoparametrických expresních dat získaných metodou hmotnostní cytometrie. Popsaný formální 

aparát a postupy jsou přes velkou snahu autora být co nejnázornější, velmi hutné. V každém případe lze 

však tuto kapitolu považovat za vrchol celé práce a v historii vědy jsou známy případy, kdy aplikace 

existujícího matematického aparátu, vytvořeného za jiným účelem, na komplexní a těžko uchopitelnou 

problematiku vedla k významné změně v teoretických oborech. Za nejsilnější vlastnost předkládaného 

přístupu oponent považuje možnost nalezení vývojových řad a jejich koncových stádií před tím, než bude 

výsledek ověřen pracovně a finančně náročnými molekulárně-biologickými, deplečními, 

transplantačními a in vitro testy na mnoha úrovních diferenciace. 

 

Drobné nepřesnosti: 

Výtah (Abstract): V odstavci Topologická analýza cytometrických dat je v české verzi správně uvedena  

hmotnostní cytometrie, což je nepřesně předloženo flow cytometry. 

Strana 9, obrázek 1.1: Ve sloupcovém grafu jsou uvedeny zkratky smB-CD21low apod., které nejsou 

dříve definovány v textu a nejsou uvedeny ani v seznamu zkratek. 

Strana 14: do českého textu se nehodí i.e., používá se t.j 

Strana 15: clusterovat je anglikanismus, pokud není ekvivalent, je lepší napsat klastrovat 

Namísto “microwell“ doporučuji používat mikrotitrační 

 

Otázky oponenta: 

Ad 1) 

Jakým způsobem byly vybrány panely monoklonálních protilátek určené k charakterizaci T a B buněk při 

klasifikaci CVID pacientů? 

Ad 2) 

Je reálné převedení pouzitého kuličkového multiplexu nebo jeho části do laboratorní rutiny nebo dokoce 

její klinické využití?  

Ad 3) 



Plánujete použití topologické analýzy ke studiu diferenciace sekundární lymfopoezy? Pokud ano, 

omezíte se na periferní krev, budete provádět časové studie a který lymfoidní tkáň nebo orgán si, podle 

Vašeho názoru, zaslouží nejvyšší pozornost? 

Celkové hodnocení práce oponentem: 

Práce je velmi dobře napsána a strukturována. Za největší přednost považuji sofistikovaný přístup 

k analýze mnohoparametrických dat a jasný důkaz, že propojení moderních matematických metod a 

pokročilých postupů imunoanalýzy vede k výsledkům prakticky nedosažitelným manuální hierarchickou 

analýzou. Předložené publikace ve významných časopisech, u kterých je autor pravděpodobně 

nejvýznamější spoluautorem v matematických aplikacích, jasně dokazují vědeckou kvalitu jeho 

příspěvku, výsledky jsou aktuální a robustní, v některých případech i zcela originální. Oceňuji kritický 

způsob vyvozování závěrů a domnívám se, že předkládaná řešení komplexní analýzy se mohou stát 

integrální součástí oboru zpracování a interpretace multiparametrických dat v biologii a biomedicíně. 

Pokud mělo být práci něco vytknuto, tak příliš hutný text v několika málo pasážích, kde autor prokazuje 

velmi hlubkou znalost použitého matematického aparátu, ale čtenář se na této úrovni může ztrácet. 

Závěrem konstatuji, že disertační práce naprosto splňuje podmínky § 47 odst. 4 zákona a proto bez 

pochyb doporučuji předložit disertační práci k obhajobě.   

V Novém Městě nad Metují, 2.9. 2018    RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D. 

   


