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Posudek na diplomovou práci Aleny Hájkové „Rekombinantní exprese a studium receptoru

mm-P1``

Předložená diplomová práce se zabývá přípravou rozpustné fomy membránového receptoru NK

buněk  a  analýzou  sacharidových  ligandů  pro  tento  receptor.  Mechanismy  funkce  zabíječských

buněk patří  mezi  „horká"  témata současné  imunologie.  Přes  intenzivní  výzkum  zůstává struktura

NKR-Pl   tj.   biologicky   důležitého   receptoru  NK  buněk   a  jeho   interakce   s ligandy  neúplně

obj asněna. Autorka diplomové práce se snažila optimalizovat metodické postupy pro rekombinantní

expresi  tohoto  receptoru  s cílem připravit jej  v rozpustné  podobě  a využít  ho  pro  sledování jeho

interakce se sacharidovými ligandy. Autorka použila pro přípravu a analýzu interakcí nejmodeměj ší

metodické přístupy včetně technologie sacharidových array tak, j ak jsou tyto postupy  vypracovány

a využívány na  renomovaném pracovišti svého školitele prof. Bezoušky.

Diplomová  práce je  příkladem  vzomě  a  soustavně  napsané  diplomové  práce,  obsahující  řadu

bohatě  dokumentovaných  postupů  a  výsledků.  Literámí  úvod  (15  stran)  o  NK  buňkách  a jejich

receptorech představuje  aktuální,  čtivý a  soustavný přehled  o  této  problematice.  Také   další  části

diplomové  práce,  tj.  Materiál,  Použité  postupy  a  Výsledky,  deiiionstrují  soustavný  a  svědomitý

experimentální   přístup   autorky,   která   využila     laboratomí   metodiky   pro   hledání   a  nalezení

optimálních podmínek vedoucích k cíli, tj. získání  receptoru. Úspěšný výsledek, tj. příprava tohoto

proteinu  v rozpustné  podobě  pak  umožnila po jeho  označení  řadu  dalších pokusů,  které  přinesly

nové  poznatky  o  vazebné  specifitě  tohoto  receptoru.  Tato  práce  přináší  nejen  důležité  a  nové

poznatky do oblasti rozpoznávacích mechanismů NK buněk, ale rozšiřuje možnost aktivace buněk

nesoucích  tento   receptor   a  má  tedy   potenciální  význam   i  pro   zdravotnickou  praxi.   Kromě

získaných  cenných výsledků  vyzdvihuji  i  neobyčejně  dobře  strukturovanou  diskusi  zabývající  se

interpretací získaných výsledků ve srovnání s publikovanými daty z literatury.

Tel.:  241062 345, 241062 353
E-mail: immuno@biomed.cas.cz

Fax.:  241721143



Závěr

Diplomová práce Aleny Hájkové patří mezi  jedny z nejlepších, které jsem kdy posuzovala, a to

jak z hlediska metodických přístupů tak získaných výsledků i jejich interpretace. Ráda vyzdvihuji i

formální stránku diplomové práce, j ejí vysokou j azykovou úroveň, která je nejlépe dokumentována

v  neobyčejně  zdařilém  literámím  úvodu,  obsahujícím  nejnovější  poznatky  z oboru.  Diplomová

práce Aleny Hájkové bohatě splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a svědčí o schopnosti

autorky   soustavně   vědecky   pracovat.   Doporučuji      proto   diplomovou   práci   Aleny   Hájkové

„Rekombinantní  exprese  a  studium  receptoru  hNKR-P1"    k obhajobě    s  nejvyšším  (nejlepším)

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, Drsc.

ohodnocením.
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