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„Struktura a dynamika myších inhibičních receptorů podobných lektinům C-typu" 

 
Cílem disertační práce Lucie Hernychové byla strukturní charakterizace myšího inhibičního receptoru 
NK buněk Nkrp1b, nalezení jeho fyziologického ligandu a studium jeho dynamiky v roztoku a buněčné 
membráně. Práce se skládala z několika částí. První část byla dedikována přípravě celé extracelulární 
části a ligand vázající doméně receptoru Nrp1b pomocí heterologní exprese v E. coli, následované jejich 
in vitro sbalením a detailní strukturní charakterizací rentgen-strukturní analýzou a strukturní 
hmotnostní spektrometrií. V další části byly připravené proteiny fluorescenčně označeny a byla 
sledována jejich vazba na buňky myší kostní dřeně pomocí skenovací fluorescenční mikroskopie. 
Posledním úkolem byla exprese GFP značeného proteinu na membránu savčích buněk s cílem 
rozklíčovat potenciální tvorbu oligomerů pomocí imunochemických technik a časově rozlišené 
fluorescenční spektroskopie. První dva cíle práce byly úspěšně splněny a u třetího bodu došlo k plnění 
jen částečně. Na FRET spektroskopii již nedošlo. Nicméně i přesto se podařilo Mgr. Hernychové získané 
výsledky publikovat ve dvou recenzovaných periodicích, kde je prvním autorem. U zmíněných publikací 
Lucie nebyla pouze tvůrcem primárních dat, ale zároveň sepsala první verzi publikace zcela 
samostatně, protože velmi dobře zvládala studium literatury k danému tématu. Výsledkem poctivého 
studia literatury a z toho pramenící její rozsáhlé znalosti problematiky NK buněk je přehledový článek 
popisující peripetie receptorů podobných lektinům C-typu. Veškeré publikované poznatky, které vzešly 
z práce Mgr. Hernychové, jsou součástí předkládané disertační práce. Tato práce je předkládaná 
k obhajobě v anglickém jazyce a hybridní formě. Neobsahuje pouze seznam komentovaných publikací, 
ale i výsledky, které publikovány doposavad nebyly, včetně jejich přínosu pro pochopení funkcí Nkrp1b 
receptorů. Může se zdát, že množství kvalitních výsledků dosažených Mgr. Hernychovou je mírně 
podprůměrný, což může být zavádějící. Je vhodné zmínit, že vzniklá situace je superpozicí dvou jevů. 
Mgr. Hernychová je trochu nejistá při práci v laboratoři. Tato nejistota vyplývá z její přehnané 
opatrnosti a vede k nižší produktivitě práce. Druhým faktorem je ovšem na druhou stranu skutečnost, 
že je také spoluautorem dalších dvou publikací, které vyšly v kvalitních periodicích, ale nejsou součástí 
disertační práce. 

Mgr. Hernychová v průběhu studia prokázala, že je schopna samostatné vědecké práce. Získané 
výsledky dovede správně vyhodnotit a udělat z nich adekvátní závěry. Díky dobré znalosti angličtiny a 
pečlivým studiem literatury získala rozsáhlé znalosti o lektinech a komunikaci NK buněk s okolním 
prostředím. Na základě výše uvedeného mohu předkládanou disertační práci s klidným svědomím 
doporučit k obhajobě. 
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