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Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Ondřeje Štěpánka „Mechanizmy 
regulace signální transdukce povrchovými proteiny leukocytů.“ 
 
Disertační práce Mgr. Ondřeje Štěpánka byla vypracována na Oddělení 
molekulární imunologie Ústavu molekulární genetiky pod odborným vedením 
Mgr. Tomáše Brdičky, PhD. Práce je koncipována jako soubor tří publikovaných 
rukopisů, které jsou doplněny o obecný úvod. Z hlediska autorství vědeckých 
článků se jedná o dvě prvoautorové publikace a jedna publikace s autorstvím na 
třetím místě. Tematicky je práce rozdělena do tří poměrně nepříbuzných částí.  

První část, která se zdá být těžištěm celé disertační práce, se zaměřuje na vliv 
proteinfosfatáz CD45 and CD148 na signalizaci povrchovým receptorem T buněk 
(TCR). Autor prokázal, že exprese studovaných proteinfosfatáz se liší jak 
v různých vývojových stádiích T buněk, ale že také vykazuje rozdíly 
mezidruhové. Dále bylo prokázáno, že CD148 reguluje signalizaci TCR jak 
pozitivně tak i negativně, a to v závislosti na přítomnosti CD45.  

Druhá část, je věnována funkci transmembránového adaptorového proteinu 
PRR7 v T buňkách. Tato část je obsahově nejkratší a zřejmě odráží autorův 
menší podíl na přiložené publikaci. 

Třetí část se zabývá vazbou vitronectinu na apoptotické buňky. Autor prokázal, 
že vitronectin asociuje s dosud neidentifikovaným intracelulárním receptorem 
pozdních apoptotických a nekrotických buněk. Tento poznatek byl aplikován na 
zavedení nové metody, která umožňuje rozlišení různých fází apoptózy a 
nekrózy na základě barvení Annexin-V/Propidium Iodide/Vitronectin. .  

 

Po výsledkové stránce hodnotím předloženou práci jako výbornou. Práce přináší 
celou řadu nových poznatků, které podstatným a netriviálním způsobem rozvíjejí 
řešenou problematiku. Kvalitu dosažených výsledků dále zvýrazňují tři původní 
publikace. Uvedená práce a publikované výsledky rovněž demonstrují, že autor 
zvládl pokročilé metody molekulární a buněčné imunologie, a že je schopen 
navrhnout experimentální postup a interpretovat získaná data. Vysokou úroveň 
dosažených výsledků nijak nesnižuje ani fakt, že se předkladatel ke dvěma 
projektům připojil v různých fázích jejich rozpracovanosti.  

  

Celkový dojem z disertační práce částečně kazí její formální zpracování, zvláště 
pak výsledkové části. Dle mého názoru je tato část disertační práce nešťastně 
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členěna. Výsledková část je členěna podle publikací, a každá část obsahuje 
krátký úvod následovaný souhrnem dosažených výsledků a krátkou diskuzí. 
Jelikož tato část neobsahuje ani obrazovou přílohu ani odkazy na relevantní data 
v publikaci, je oponent při čtení textu nucen neustále listovat mezi výsledkovou 
částí a manuskriptem. Jsem přesvědčen, že by textu výrazně prospělo, kdyby 
výsledková část byla kompaktnější a měla strukturu např. „úvod-manuskript-
rozšířená diskuze“.   

 

Disertační práce je psána v anglickém jazyce a po ediční stránce je jako celek 
nadstandardně zpracována. Pokud mohu soudit, tak je v textu minimální 
množství gramatických chyb, překlepů a stylistických neobratností. Vybrané 
příklady těchto chyb, které jsou určeny pro autorovu informaci a reflexi, jsem 
uvedl v příloze k tomuto posudku a nepovažuji za nutné, aby byly zodpovězeny 
během obhajoby. Práce obsahuje také některá příliš generalizovaná a nepřesná 
tvrzení. Jako příklad bych uvedl tvrzení ze str. 9 „(T-cell receptor) has become a 
model receptor for studying the signal transduction from extracellular 
environment into the cell interior“. 
 

Přes uvedené připomínky týkající se nedostatků formálního charakteru považuji 
metodickou a odbornou úroveň předložené práce za nadstandardní. Z pohledu 
oponenta považuji za zcela zásadní fakt, že výsledky této disertační práce tvoří 
součást tří původních prací, z toho dvou prvoautorových, publikovaných ve 
vysoce respektovaných odborných časopisech. Chci zdůraznit, že dosažení tak 
konkrétních výsledků – dva články v J. Biol. Chem. a jeden v PLOS One - 
v poměrně krátké době není u disertačních prací zdaleka běžné. 
 
Domnívám se, že výsledky prezentované Mgr. Ondřejem Štěpánkem splňují 
kritéria originální vědecké práce. Disertační práci bez výhrad proto doporučuji k 
dalšímu řízení.  
 
 
K disertační práci Mgr. Ondřeje Štěpánka bych měl několik upřesňujících dotazů: 
 

1. Aktivace T buněk vede k rychlé translokaci proteinkinázy LCK do 
lipidových raftů. Dochází k podobné dynamické translokaci proteinfosfatáz 
CD45 a CD148? Mohl by autor navrhnout model regulace aktivity LCK a 
TCR, který by zahrnoval nejen dynamiku translokace do lipidových raftů, 
ale také v závislosti na hladině exprese jednotlivých proteinfosfatáz?    

2. Obrázek 7D v publikaci týkající se CD148. Co reprezentuje horní „band“ 
reagující s LCK-pY505 protilátkou, který ale nereaguje s pan-LCK 
protilátkou? 

3. Vazba vitronectinu na apoptotické buňky může napomáhat k jejich 
fagocytóze. Přiložený článek uvádí, že vitronectin fagocytózu 
nepodporuje, nicméně data nejsou ukázána. Prosím o krátkou prezentaci 
těchto dat.  



4. Může vitronectin napomáhat fagocytóze apoptotických buněk, přestože je 
vázán intracelulárně?  

 

 

 

 

V Praze 15.8. 2011     Tomáš Vomastek, PhD 

 

 

 
 
Příloha k posudku na disertační práci Mgr. Ondřeje Štěpánka „Mechanizmy 
regulace signální transdukce povrchovými proteiny leukocytů.“ 
 
Str. 6. „Most attention is paid...“ vs. “The second project dealt...“.  Rozdílné 
použití slovesných časů v jednom odstavci působí rušivě,  
 
Str. 10 i dále v textu: „kinase Src“- označení enzymů by se mělo uvádět úplné, 
tzn. protein kinase.  
 

Str. 15: „SHIP-1... dephosphorylating the substrate of PLC“. Patrně míněno  „the 
product  of PI3K“.  
 
Str. 16. Překlep „Development of thr...“ 
 
Str. 16: Neobratné spojení „Two main types of models were...“.  
 
Str. 19: Použito „In the end“ místo „At the end...“ 
 
Str. 20: „two additional CD45 cell lines“. Patrně míněno  „CD45 deficient cell 
lines“.  
 
 


