
  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 
1. lékařská fakulta 
Ústav BIOCEV  
Průmyslová 595, 252 50  Vestec, Česká republika 

 

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Petra Párala 

"The cell cycle and differentiation of haematopoietic stem and progenitor cells." 

 

Předložená disertační práce Mgr. Petra Párala je zaměřena na charakterizaci role buněčného cyklu 

na diferenciaci a proliferaci hematopoetických kmenových a progenitorových buněk v myším 

modelu, tj. tématu kterému se laboratoře Dr. Ševce a prof. Nečase se již dlouhodobě věnují. 

Logickou navazující vědeckou otázkou tedy bylo odhalit roli délky buněčného cykly ve vývoji a 

regulaci definitivní krvetvorby, resp. ve vývoji a regulaci definitivní erytropoézy.  

 

Práce prezentuje a komentuje primární experimentální data, Velkou část experimentální práce Mgr. 

Párala představovala charakterizace buněčného cyklu u kmenových a progenitorových buněk a 

červených krvinek pomocí metod průtokové cytometrie u myši a optimalizace měření délky 

buněčného cyklu. Technické stránky měřeni a použité panely protilátek jsou velmi detailně 

popsány, co umožňuje snadnou reproducibilitu získaných dat v případě její potřeby. Tady student 

jednoznačně prokázal své dovednosti v oboru vývojové krvetvorby a prezentuje zajímavé a 

jedinečné výsledky, které přispívají našemu pochopení vývoje krevních elementů. Práce není jen 

krátkým komentářem k souboru publikací, ale prezentuje a komentuje primární experimentální 

data, která sloužila jako podklad pro dvě hlavní prvoautorské publikace Mgr. Petra Párala 

v prestižních časopisech. 

 

Po formální stránce je disertační práce členěna standardně na teoretický úvod, hypotézu (cíle 

práce), metodickou část (materiál a metody), výsledky, diskusi a shrnutí. Text je psán odbornou 

angličtinou bez překlepů, kde mám jenom několik drobných výhrad s k samotní gramatice, 

nicméně tyhle nedostatky nemají závažný vliv na srozumitelnost a závěry práce. Literární úvod má 

dostatečný rozsah, v její první části Mgr. Páral popisuje genetické komponenty buněčného cyklu, 

jeho průběh a regulaci. Druhá část je technická, plně nezbytná k pochopení experimentálního 

designu. Následující části obecně rozebírají aspekty myší krvetvorby a roli buněčného cyklu ve 

vývoji kmenových buněk a červených krvinek a napomáhají k lepší orientaci ve výsledcích. 
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Otázky oponenta: 

K disertační práci mám několik dotazů a odborných otázek do diskuse: 

 

V obrázku č. 5 prezentujete CD48+ CD150- buňky jako heterogenní populaci tzv. HPC-1, 

„heterogeneous restricted progenitors“, nicméně bych upřednostnil podrobnější dělení pomocí 

antigenů CD34 a CD135/Flt3, které umožňuje rozdělení na jednotlivé populace multipotentních 

progenitorů s rozdílným diferenciačním potenciálem a zřejmě také odlišnou rychlostí proliferace 

(tj. MPP1-4).  

 

S tímto dělením také souvisí můj další dotaz. V obrázku č. 7 není rozdíl v proliferaci v buňkách 

HPC-1, jako si teda vysvětlujete rozdílné proporce v procentech LSK. Taky z obrázku není jasné, 

zdali změny v relativní velikosti populací HPC-1 a MPP v závislosti od věku jsou signifikantní. V 

případě, že tyhle změny jsou odzrcadleny také v absolutním počtu buněk těchto populací, myslíte, 

že souvisejí právě se senescencí kmenových buněk, který způsobuje úbytek kmenových a 

progenitorových buněk s lymfoidním diferenciačním potenciálem, stejně jak se pozoruje u lidí 

vysokého věku? 

 

V práci zmiňujete, že LS-K buňky vznikají asymetrickým dělením LSK buněk, přičemž dělení 

samotných LS-K je samoobnovující a symetrické. Dalo by se říct, že takhle vznikají všechny Sca1 

negativní progenitory? Jakým způsobem tedy vznikají buňky s nižším diferenciačním 

potenciálem? Dá se usoudit, že dochází k symetrickému diferenciačnímu dělení, tj. konverzi jedné 

LS-K buňky na dva na linii omezené progenitory, „lineage restricted progenitors”? Existují 

okolnosti, kdy LS-K proliferují, aniž by docházelo k jejich depleci? Prosím o vaši interpretaci 

výsledků a komentář. 

 

Populace bazofilních erytroblastů je největší populací ve fetálních játrech, kde tvoří nejméně 80% 

všech buněk erytroidní řady. Jaká je jejich proporce v průměrné kostní dřeni a dá se z vašich 

výsledků odhadnout, ke kolika dělením dochází při jejich tranzici ke zralým erytrocytům. Prosím 

o váš komentář k výsledkům. 
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Závěrem bych chtěl potvrdit, že z předkládané disertační práce je zřejmé, že student jasně prokázal 

samostatné tvůrčí schopnosti. Práce splňuje požadavky kladené na disertační práce v daném oboru, 

a proto ji doporučuji k obhajobě a v případě, že obhajoba proběhne úspěšně, doporučuji udělení 

akademického titulu doktor ve zkratce Ph.D. Autorovi pak přeji mnoho pracovních úspěchů ve 

vědeckém výzkumu. 

 

 

 

V Praze dne 10.9.2019    Mgr. Juraj Kokavec, Ph.D. 

       Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta  

       Ústav BIOCEV 

         

 

 


