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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Předmětem rešerše je opomíjené téma signalizace přes MHC glykoprotein II. třídy 
v antigen-prezentujících buňkách s důrazem na B-lymfocyty. Tento předmět se podařilo 
naplnit. 
Struktura ( členění) práce:  
Práce je členěna standardně, obsahuje všechny požadované části. Samotný kritický 
rozbor tématu je vhodně členěn do čtyř kapitol – obecného úvodu do problematiky APC 
a imunologické synapse a kapitol podrobně rozebírajících molekulární aparát 
signalizace přes MHC II a jeho vztah k membránovým mikrodoménám. 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
Autorka použila dostatečné množství relevantních literárních zdrojů. Vzhledem k jasně 
definovanému tématu Kláře Kotlabové podařilo pokrýt v podstatě všechny zásadní 
publikace nezbytné pro kritické zhodnocení tématu. Použité literární zdroje jsou 
dostatečně aktuální – citace v pořádku. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): 
Práce je doplněna 3 obrázky (vzhledem k rozsahu práce a komplexitě popisovaných 
signalizačních drah možná méně, než je vhodné pro snadnou čitelnost a porozumění 
čtenářem, který není expert přes signalizaci v bílých krvinkách) u nichž bych osobně 
preferoval delší popis. Text je napsán čtivou srozumitelnou češtinou, bez překlepů 
(našel jsem jediný na straně 22, kde vypadla slabika –ží- ve slově nejpoužívanější, což 
svědčí o velice pečlivém editování textu. Tyto poznámky nesnižují fakt, že předložená 
práce má vysokou formální i jazykovou úroveň. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Práce jednoznačně splnila cíle, které si autorka kladla – kriticky zhodnotit problematiku 
signalizace přes MHC glykoprotein II. třídy v B-lymfocytech.  
Otázky a p řipomínky oponenta:  
Existují nějaká data o cíleném transportu MHC II do místa imunologické synapse 
(v práci je na str. 10 zmíněna cílená sekrece cytokinů, granzymů a perforinu)? 
V práci je na několika místech zmiňována aktivace buněk prostřednictvím prokřížení 
molekul MHC II na povrchu APC pomocí protilátek – nakolik je tento typ stimulace 
relevantní pro reálný imunologický signalizační kontext? 
Na straně 18 je popsána odlišnost mezi HLA-DP, HLA-DQ a HLA-DR při aktivaci MAP 
kinázových drah, jaký je molekulární mechanismus? 
Na straně 19 je popsána buněčná smrt spočívající v průniku lysozomálních komponent 
do cytoplasmy, mohla byste uvést více podrobností? 
Jaká je logika toho, že po signalizaci přes MHC II třídy dochází k programované smrti B-
lymfocytů v kontextu diferenciace B-lymfocytů a regulace jejich funkce?   
Celkov ě hodnotím p ředloženou práci jako velice kvalitní a doporu čuji k obhajob ě. 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 
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