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Posudek školitele na Diplomovou práci 

 
 

Kristýna Hobzová zpracovávala v Prionové laboratoři, Ústavu Imunologie a 
mikrobiologie 1.LF UK, diplomovou práci s názvem „Podmínky propagace prionu 
v tkáňových kulturách“. Diplomová práce navazovala na výsledky, na kterých 
diplomantka pracovala již v průběhu svého bakalářského studia. 

Cílem diplomové práce bylo využití myších neuronálních buněk jako modelového 
systému pro studium šíření několika prionových kmenů in vitro a studování podmínek 
ovlivňujících přenos prionové infekce v tkáňových kulturách.  

Cíle práce se dotýkají velmi aktuálních témat spojených s prionovými chorobami, 
na které dosud neznáme odpovědi, jako je rozdílné šíření prionů mezi odlišnými typy 
buněk, nebo rozdíly v projevech onemocnění a biochemických charakteristikách 
jednotlivých prionových kmenů, přičemž tyto se neodlišují aminokyselinovou 
sekvencí, ale pouze svou konformací. Dalším  tématem práce byla modulace  
podmínek přenosu prionové infekce probíhajících in vivo v CNS s využitím 
tkáňových kultur, které se  oproti diferencované mozkové tkáni opakovaně 
exponenciálně dělí. 

Literární Úvod je pojat jako rozsáhlé přehledné uvedení do tématu prionových 
onemocnění s důrazem na popis odlišností mezi buněčnou  a patologickou formou 
prionového proteinu. Podstatná část Úvodu je věnována tématu tkáňových kultur, 
možnostem jejich využití pro studium aspektů prionových chorob, a také podmínkám 
nezbytným pro propagaci prionů in vitro. Diplomatka bohatě čerpala ze zahraničních 
odborných článků a to jak recentních, tak starších, avšak podstatných pro uváděné 
informace. 

V oddílech Materiál a Metody se odráží několikaletá zkušenost experimentální 
práce v Prionové laboratoři, výborně osvojené metody pro separaci proteinů, kultivaci 
a transfekci buněk, nově etablované metody detekce prionové infekce. 

V popisu dosažených Výsledků jsou přehledně uvedeny dosažené výstupy, 
vztahující se k položeným otázkám, respektive cílům zpracovávané práce. Výsledky 
jsou jednak zpracovány z pohledu použití zvolené neuronální buněčné linie jako 
modelového in vitro systému pro studium přenosu prionových kmenů. Dále pak 



    

z pohledu vlivu růstových podmínek na šíření prionové infekce a způsobu přenosu 
vyžadujícího nebo naopak nezávislého na buněčném kontaktu. 

V Diskuzi autorka stručně shrnula dosažené výsledky a uvedla je do kontextu 
s dosud známými fakty a současně navrhla možnosti, které mohli vést k uváděným 
zjištěním. 

Výsledná data  spojená především se senzitivitou neuronální buněčné linie CAD5 
k infekci širokou škálou použitých kmenů jsou  unikátní,  umožňují studovat 
charakteristiky prionových kmenů v jednom buněčném systému. Je tudíž možné 
v tomto případě eliminovat vliv odlišného typu buněk na propagaci prionových 
kmenů, jak tomu je v řadě jiných studií. Dále nám výsledky otevřely možnosti studia 
adaptovaných kmenů lidských prionových onemocnění, pro které dosud neexistuje 
vhodný experimentální model. Na druhé straně výsledky ukázaly limitaci při 
modulování in vivo podmínek s využitím tkáňových kultur. 

 
Závěrem bych  ráda vyzdvihla několikaletou souvislou a poctivou práci autorky, 

jak v laboratoři při provádění experimentů, tak při sepisování svých výsledků, 
samostatnost, analytické myšlení, schopnost  plánovat kontinuálně experimenty a 
propojovat výsledky s novými otázkami. Společně s logicky přehledně členěnou 
diplomovou prací s pevným literárním úvodem a výsledky, které obohatily znalosti o 
přenosu prionové infekce bych doporučila výborné hodnocení této práce. 
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