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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Cílem práce bylo zjistit, zdali HBx aktivuje dráhu MEK1/2-ERK a inhibuje tím produkci 

IFN typu I v hepatocytech, podobně jak jsme ukázali a publikovali, že se tomu děje 

v plasmacytoidních dendritických buňkách. K tomu bylo zapotřebí připravit 

v  hepatomových buňkách Huh7 transfekovaných HBx systém exprese a detekce proteinu 

HBx, kinázy ERK a IFN-beta. Literární přehled se odvíjel od interakce viru hepatitidy B 

v infikovaném lidském individuu se systémem přirozené imunity a rolí proteinu HBx. 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Olena Berehovská pracovala s literaturou samostatně. Zároveň se zájmem diskutovala nové 

vědecké poznatky - a aplikovala ve své laboratorní činnosti jak metodická, tak koncepční 

zjištění z literatury. 

Přístup studenta k práci v laboratoři.  
Přístup Oleny při učení se novým metodám, její aktivita, samostatnost, systematičnost práce i 

docházka do laboratoře byly na dobré úrovni. Znalost většiny specifických metod nutných 

pro úspěšné splnění cílů (práce s buněčnými liniemi, techniky rekombinantní DNA a 

imunodetekce virových a buněčných proteinů) získala na Odddělení virové a buněčné 

genetiky ÚMG díky RNDr Kateřině Trejbalové, která zpočátku na její práci na každodenní 

bázi dohlížela. Některé kritické experimenty pak provedla spolu s Mgr. Karolinou Pokornou 

v ÚOCHB. Olena se však brzy osamostatnila a prováděla experimenty nezávisle, s patřičnou 

dávkou nasazení a entusiasmu. Projevovala dobrou organizaci práce, samostatně 

vyhodnocovala experimenty a prováděla analýzu chyb. O vývoji metodických přístupů a 

výsledcích pravidelně komunikovala. 

Přístup studenta při sepisování práce: 
Po úvodních konzultacích týkajících se interpretace a prezentace výsledků, postupovala 

Olena při sepisování samostatně s několika dalšími konzultacemi. Při sepisování využila 

znalosti získané při studiu literatury odpovídající současnému stavu poznání vědní disciplíny. 

Se značným handicapem bylo spojeno její rozhodnutí napsat práci v češtině.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Olena Brehovská splnila většinu zadaných cílů. Ukázala, že exprese proteinu HBx po jeho 

transfekci do  hepatomové linie Huh7 aktivuje dráhu MEK1/2-ERK a inhibuje produkci IFN-

beta. K tomu bylo zapotřebí zvládnout řadu metod nutných k udržování buněčné linie Huh7, 

k přípravě plasmidů kódujících protein HBx a jejich transfekci do buněk Huh7, k analýze 

exprese proteinu HBx v transfekovaných buňkách a jejím důsledkům na úrovni aktivace 

kináz MEK1/2-ERK sledovaným technikou Western blot a indukce produkce IFN-beta 

sledovanou kvantitativní RT PCR. Diplomová práce vytváří základ k předpokládané 

časopisecké publikaci, ačkoliv k tomu bude nutné většinu experimentů zopakovat a podpořit 

jejich významnost statistickou analýzou a případně zopakováním experimentů na lidských 

primárních hepatocytech. Práce Oleny Berehovské si cením pro její odhodlání zvládnout 

širokou škálu časově a organizačně náročných metod a schopnost překonávat stres spojený 



s dílčími neúspěchy, a nenechat se odradit, ale začít vždy znovu. Oceňuji její zájem o 

vědeckou práci, adaptabilitu na místní podmínky, zodpovědnost a plánovitost při provádění 

pokusů a entuziasmus. 
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