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 Práce se zabývá studiem exprese Hsp60 a Hsp70 u některých lidských patologických 

stavů ve snaze objasnit patogenetický význam stresových proteinů. Kandidátka je autorkou 

nebo spoluautorkou 7 původních prací v impaktovaných časopisech týkajících se této 

problematiky. 4 z těchto prací jsou přímo zahrnuty do disertace, Ing. Sedláčková je první 

autorkou u třech z nich, jedna z prací je publikována v časopise Autoimmunity s IF=2,887. 

Tím jsou více než splněny podmínky k předložení disertační práce a zaručen význam a 

věrohodnost uváděných výsledků. Téma práce je aktuální zejména kvůli svému zaměření na 

některé autoimunitní choroby, které jsou časté a jsou velkým zdravotnickým problémem. 

Hlubší poznání jejich patogeneze je důležitým předpokladem ke zlepšení léčebnách postupů. 

 Rozsáhlý teoretický úvod, který se opírá asi o 4 stovky citací, podává podrobnou 

informaci o struktuře a funkci stresových proteinů se zvláštním zřetelem k jejich 

patogenetickému významu. 

 Práce si vytkla 2 hlavní záměry, které byly splněny, což je nejlépe doloženo 

přiloženými publikacemi: 1) Reaktivita mononukleárních buněk periferní krve na šokové 

proteiny a jejich peptidy u pacientů s transplantací kmenových buněk a u pacientů s juvenilní 

idiopatickou artritidou. 2) Analýza povrchové a genové exprese Hsp 70 u leukemických 

buněk a u pacientů s revmatoidní artritidou. Byly vyšetřeny dostatečně velké soubory pacientů 

a použity vhodné a moderní metody. Řešení uvedených záměrů je doloženo výsledky spolu 

s diskusí obsahující jejich kritické hodnocení a srovnání s poznatky z literatury. Je snaha 

vyvodit z vlastních výsledků a údajů z literatury patogenetické závěry. 

Hlavní dosažené výsledky a závěry: 

1) Byla zjištěna nižší proliferační odpověď na stresové proteiny u pacientů s akutní 

GvHD a jako možné vysvětlení je navrhována snížená reaktivita regulačních T buněk. 

2) Byla prokázána zvýšená proliferační aktivita mononukleárů periferní krve po stimulaci 

stresovými proteiny u pacientů s juvenilní idiopatickou polyartritidou, výsledky byly 

signifikantní, trvalo-li onemocnění déle než 2 roky. Výsledky nebyly v korelaci 

s ostatními laboratorními nálezy u tohoto onemocnění. 



3) Byla popsána zvýšená povrchová exprese Hsp 70 u 3 leukemických linií, zvýšená 

exprese mRNA byla prokázána jen u jedné z linií. Je navrhováno vysvětlení tohoto 

vztahu. 

4) Byla popsána povrchová a genová exprese Hsp70  u synoviálních, krevních a kožních 

buněk pacientů s revmatoidní artritidou. Zajímavá je vysoká exprese na buňkách kůže 

z okolí kloubu, která je vyšší než exprese v synoviálních buňkách. Výši exprese je 

však obtížné hodnotit, protože nebylo možné srovnání se zdravými klouby. 

 

V souvislosti s dosaženými výsledky bych ráda slyšela úvahu autorky o tom, je-li možné 

tyto poznatky využít pro diagnostiku, prognostiku či monitorování léčby nebo k upřesnění 

klasifikace leukemických buněk.   

Disertace je pečlivě formálně zpracována. Jedinou formální výhradu mám k seznamu 

literatury, kde jsou některé nedůslednosti a chyby (chybí citace, chybí rok vydání, 

nesystematické řazení prací jednoho prvního autora apod.). 

 

Závěr 

Práce přináší velké množství výsledků publikovaných v mezinárodních impaktovaných 

časopisech, což je zárukou jejich  kvality. Kandidátka zvládla náročné metody, je schopná 

samostatné tvořivé vědecké práce a interpretace výsledků. Doporučuji, aby disertace byla 

přijata jako podklad k udělení vědecké hodnosti PhD. 
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