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Školitelský posudek diplomové práce Bc. Michaely Přibíkové 

Characterization of T-cell clones from naïve and virtual memory compartment 

 

Michaela Přibíková přisla do mé laboratoře v roce 2016, kdy také započala svou experimentální práci. 

Michaela se stala plnohodnotnou členkou naší laboratoře a kromě intenzivní práce na svém projektu 

se podílela i na chodu laboratoře a pomáhala ostatním členům s časově náročnými experimenty na 

myších modelech. Michaela si osvojila celou řadu technik včetně molekulárně-biologických technik, 

práce s buněčnými kulturami a práce na myších modelech. Při provedení experimentů i jejich analýze 

Michaela prokázala preciznost a zaujetí. 

Diplomová práce Michaely Přibíkové je součástí dlouhodobějšího výzkumného projektu v naší 

laboratoři, který zkoumá diverzitu CD8+ T-lymfocytů. Relativně významnou, ale zároveň i poněkud 

zanedbávanou subpopulací těchto buněk jsou tzv. virtuální paměťové buňky. Jedná se o T-lymfocyty, 

které mají některé znaky paměťových buněk, přestože nemají antigenní zkušenost, která je nutná pro 

vytvoření skutečné imunologické paměti. Jedná se o téma technicky a zejména intelektuálně náročné, 

zvláště pro diplomanta. Fakt, že projekt byl provázán s jinými projekty paralelně řešenými v naší 

laboratoři, byl dalším aspektem, který zvyšoval nároky na Michaelu kladené. 

Experimentální práce je rozdělena na tři části. V první části Michaela testovala naši hypotézu, že 

virtuálně paměťové a naivní CD8+ T lymfocyty jsou tvořeny různými T-lymfocytárními klony. Za použití 

transgenního modelu s fixovaným TCRβ řetězcem, vyklonovala Michaela variabilní TCRα řetězce z RNA 

izolované z virtuálních paměťových a naivních lymfocytů. Sekvenační analýza TCRα řetězců ukázala, že 

TCR reportoár naivních a virtuálních paměťových buněk se skutečně liší. Tyto výsledky byly publikovány 

v nedávném článku Drobek et al. 2018, EMBO J. 37:e98518. 

Ve druhé části práce Michaela ověřovala specifitu vyklonovaných TCR vůči modelovému antigenu 

Ovalbuminu za použití lidské T-buněčné linie Jurkat. Michaela prokázala, že 6 z 8 testovaných klonů je 

specifických vůči Ovalbuminu a mohou tedy být použity v následných funkčních esejích. Kvantitivní 

srovnání jednotlivých TCR klonů ukázalo, že klony schopné tvořit virtuálně paměťové klony odpovídají 

silněji na antigenní stimulace než kostatní klony. Paralelní experimenty v naší laboratoři však ukázaly, 

že se jedná pravděpodobně o artefakt použitého buněčného systému. 
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Ve třetí části práce Michaela vyvinula systém na detekci relativního zastoupení vybraných 

lymfocytárních klonotypů pomoci kvantitativní PCR. Esej byla úspěšně validována na kontrolních 

vzorcích a použita v jednom „ostrém“ experimentu. Důvody, proč tento experiment nebyl do termníu  

sespsání diplomové práce zopakován, jsou objektivní. Měli jsme v laboratoři problém s přípravou 

specifického pMHC tetrameru a poté sníženou dostupnost experimentálních zvířat. 

Ze strany školitele oceňuji zejména přínos Michaely pro experimentální práci na našich projektech. 

Michaela byla velmi pracovitá a stala se skutečným přínosem pro naši laboratoř. Co se týče diplomové 

práce samotné, tak myslím, že jednoznačně splňuje nutné náležitosti. Michaela se s tématem dokázala 

vypořádat, i když jeho obtížnost se přeci jen podepsala na některých pasážích textu práce, zejména 

motivace pro provedení konkrétních experimentů a jejich návaznost je občas obtížně srozumitelná. 

Grafická prezentace dat mohla být přehlednější. Práce je psaná solidní angličtinou, i když se Michaela 

nevyvarovala určitých chyb (zejm. absence členů). Musím ocenit, že Michaela dokázala dobře 

formulovat cíle práce, aby je v rámci diskuze konfrontovala s dosaženými výsledky. Literární úvod mi 

přijde zdařilý. 

Předloženou práci považuji za vyhovující a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. Zejména 

s přihlédnutím k objemu vykonané práce a přínosu Michaely pro naši laboratoř navrhuji práci hodnotit 

jako výbornou. 

 

V Praze 19.8.2019 

Mgr. Ondřej Štěpánek, PhD 


