
Posudek školitele na magisterskou práci Jana Dobeše: 

 

Studium významu exprese enterických alfa-defensinů v thymu 

 

Práce Jana Dobeše se detailně zabývá expresí enterických alfa-defensinů v thymu a ukazuje 

jejich význam pro nastavení samotného mechanismu centrální tolerance na tyto enterické defensiny. 

Za zmínku stojí skutečnost, že enterické defensiny, jakožto známé antimikrobiální peptidy byly dosud 

převážně studovány v kontextu ochrany střevních kmenových buněk a zejména byl popsán jejich vliv 

na složení střevní mikroflóry. Diplomová práce příchází s naprosto novým poznatkem, kdy enterické 

defensiny byly charakterizovány jako klasické TRA (tissue restricted antigens), a autor předpokládá, 

že jsou právě exprimovány za účelem navození negativní selekce potenciálně autoreaktivních T buněk. 

Pracovní hypotéza je podpořena nálezem defensinových autoprotilátek u části APECED pacientů.  

Autor tématicky navazuje na svou bakalářskou práci, kde nově popsal expresi enterických 

defensinů v thymu pomocí semi-kvantitativní RT-PCR. V diplomové práci si za cíl stanovil určit 

buněčný zdroj enterických defensinů v thymu, a ke splnění cíle řešení využil řady molekulárně 

biologických metod: FACS, sortování buněčných populací, konfokální mikroskopii, qRT PCR. 

Specifitu nově generovaných protilátek ověřoval imunohistochemii a k detekci přítomnosti 

autoprotilátek u APECED pacientů využil Western blotu. Dále aplikoval také single cell RT PCR 

analýzu pro stanovení exprese jednotlivých defensinů v populaci mTECs. 

Práce je napsaná v anglickém jazyce, má klasickou strukturu, v úvodu se autor věnuje 

dopodrobna selekcí T buněk v thymu a problematice alfa-defensinů. Cíle jsou jasně definovány, 

výsledky prezentovány a diskutovány v stručné a zároveň dostatečné míře. Na závěr autor uvádí další 

plánované cíle řešení.  

Dle mého názoru, práce je velmi kvalitní, a dosažené výsledky jsou předpokladem k výborné 

publikaci, spojující bazální a klinický výzkum. Nové poznatky v oblasti enterických defensinů 

získaných na modelových organismech byly doplněny o data APECED pacientů. Jan Dobeš během 

svého působení na oddělení Imunobiologie dosáhl značné samostatnosti, jeho úsilí podložené 

dosaženými výsledky jsou dobrým předpokladem k jeho budoucí vědecké kariéře.  

Závěr: Předložená práce splňuje zadané cíle, a proto ji doporučuji k obhajobě jako jeden z podkladů 

k získání magisterského titulu. 

 

 

V Praze dne 12.9.2011                                                                Dominik Filipp 

                                                                                                       školitel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


