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Školitelský posudek diplomové práce Bc. Terezy Chadimové 

Tereza Chadimová přisla do mé laboratoře v roce 2016, kdy také započala svou experimentální práci. 

Tereza převzala projekt zaměřený na roli regulačních T-lymfocytů v modelu autoimunitního 

onemocnění způsobeného autoreaktivními CD8+ T lymfocyty. V tomto projektu postupovala Tereza 

velmi samostatně a zvládla relativně náročné techniky na myších modelech. Model, který si osvojila je 

založen na transferu OVA-reaktivních CD8+ OT-I buněk do transgenního RIP.OVA příjemce, který 

exprimuje modelový antigen v pankreatických β-buňkách. Po následné imunizaci dendritickými 

buňkami prezentujícími OVA se u příjemce může vyvinout autoimunitní diabetes v závislosti na počtu 

transferovaných OT-I buněk, množství antigenu a dalších faktorech.  

Diplomová práce má tři postupně se rozvíjející se cíle. V první část ukazuje, že deplece regulačních T-

lymfocytů zvyšuje náchylnost použitého modelu k autoimunitě. Ve druhé části ukazuje, že regulační T 

lymfocyty zvyšují množství autoreaktivních T-lymfocytů nutných pro vznik autoimunity, nicméně 

nemají vliv na minimální množství autoantigenu. Zajímavým poznatkem je, že inhibice autoreaktivních 

CD8+ T-lymfocytů regulačními T-lymfocyty v našem modelu není závislá na afinitě autoantigenu, což je 

v rozporu s dříve publikovanými daty. Ve třetí části své práce Tereza ukázala, že regulační T-lymfocyty 

dokáží inhibovat CD8+ T lymfocyty přímo. Výsledky, které Tereza získala, považuji za velmi zajímavé a 

stanou se základem připravovaného ambiciózní rukopisu. 

Práce má klasické členění na úvod, literární úvod, metody, výsledky, diskuzi a závěr. Literární rešerše 

je zdařilá. Dobře v ní autorka popisuje současný stav poznání a identifikuje tzv. „knowledge gap“.  

Drobnou formální chybičkou je, že čtyři kapitoly literární rešerše nejsou společně jasně označeny jako 

literární úvod.  V úvodu Tereza stanovuje cíle své práce, které ve kvalitně napsané diskuzi konfrontuje 

se svými výsledky a s publikovanou literaturou. 

Formální úroveň práce včetně její grafické podoby hodnotím kladně. Práce je psaná kvalitní čtivou 

angličtinou s minimem chyb. 

Celkově hodnotím práci jako výjimečnou. Tereza dokázala samostatně řešit technicky náročný projekt 

založený na in vivo experimentech a získat velmi zajímavá data. Jednoznačně doporučuji práci 

k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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