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Na úvod bych chtěl konstatovat, že předložená diplomová práce je psána velice dobrou výstižnou 

angličtinou, v podstatě bez překlepů a formálních nedostatků. Jednoznačně je možné ji zařadit mezi nejkvalitnější 

imunologické diplomové práce obhajované v tomto roce, a to jak po stránce formální, metodické i kvalitou 

dosažených výsledků. 

 

V literárním přehledu autor shrnuje problematiku vývoje T-lymfocytů s důrazem na mechanismy selekce, roli 

kortikálních a medulárních buněčných komponent, velice přehledně a srozumitelně je objasněna role proteinu 

AIRE. Dále se autor věnuje defensinům jako klíčovým molekulám humorální složky vrozené imunity, s důrazem 

na enterické alfa-defensiny. Rozsah této části diplomové práce je zcela dostatečný pro uvedení do problematiky, 

obsahuje ty nejnovější popř. nejvýznamnější relevantní práce, které provazuje do logického a sevřeného kontextu 

vystihujícího současný stav poznání vdané oblasti bádání.  
 

 Na straně 23 je zmíněno, že AIRE spouští transkripci klastrů genů. Byl identifikován (nebo předpovězen) podobný 

klastr, jehož součástí by byla transkripce genů pro defensiny? Tvoří defensinový lokus jeden takový uzavřený klastr, 

nebo jsou spolu s defensiny transkripčně regulovány i další blízké lokusy - umožňující následnou společnou 

(s defensiny) negativní selekci autoreaktivních klonů T-lymfocytů.  

 Na straně 30 je diskutováno druhově specifické zastoupení defensinů? Jak je možné vysvětlit tak rozdílný počet (4 vs 

27) alfa-defensinů mezi krysou a myší? Je zmíněno, že u myši jsou některé alfa-defensiny specifické pro jednotlivé 

kmeny. Znamená to, že u divokých populací myší se některé nevyskytují, popř. různé populace obsahují různé alfa-

defensinové geny/lokusy?  
 

Kapitola materiál a metody je stručná a velice dobře zpracovaná, obsahuje všechny důležité informace a 

umožňuje reprodukování a pochopení experimentů. Metodický rozsah, který si ve školitelské laboratoři Jan 

Dobeš osvojit je úctyhodný a zcela dostatečný pro vytvoření kvalitní diplomové práce – zahrnuje techniky izolace 

a kultivace buněk (včetně unikátních populací krysích a myších epiteliálních buněk thymu, popř. Panethových 

buněk), průtokovou cytometrii, techniky molekulární genetiky (design primerů, izolace RNA, příprava cDNA 

knihovny, kvantitativní RT-PCR), imunofluorescence, imunohistochemie, western-blotting.   
   

Výsledky prokazují vědeckou kompetentnost autora. Získané výsledky jsou jedoznačně formulované a logicky 

uspořádané. Práce obsahuje velké množství prioritních dat, která jsou velice zajímavá a zcela jistě povedou 

k brzké publikaci. Je zřejmé, že autor do diplomové práce zařadil jen podmnožinu ze všech získaných dat – těch, 

která tvoří „story“ s jasnou koncepcí a interpretací. Mimořádná je kvalita získaných dat a to získaných různými 

metodikami – např. kolokalizační studie AIRE, ED5 a insulinu, cytometrická data včetně buněčných sortů (a 

následné expresní analýzy sortovaných populací). Zcela unikátní je propojení dat získaných na zvířecích 

modelech s patologií pacientů trpících syndromem APECED. Je až neuvěřitelné, jak všechny interpretace 

vytvářejí jeden příběh, který je velice profesionálně diskutován. Kladem práce je též shrnutí plánovaných 

experimentů, které vyjasní zbývající otázky a experimentálně propojí všechny studované modely (pacienti 

s APECED vs. AIRE deficientní knock-out myš). 

 

 Jak si vysvětlujete tak vysokou frekvenci kryptidin-positivních buněk, ve srovnání s frekvencí buněk positivních pro 

insulin (str. 54 a 55)? 

 Lokalizace AIRE by měla být jaderná, obrázek 11 na str. 49 ukazuje velký podíl mimojaderně lokalizovaného AIRE. 

Je vámi pozorovaný lokalizační pattern ve shodě s publikovanými daty? 

 V tabulce 6 na stranách 61-62 je sumarizována pozitivita anti-HD5 protilátek v sérech tří českých pacientů 

s APECED a 23 pacientů z Finska. Proč byl využit finský serologický materiál? 

 

Diskuse jasně ukazuje autorovu schopnost kriticky zhodnotit své experimentální výsledky a uvést je do kontextu 

s recentní literaturou. Všechny podstatné výsledky jsou zevrubně diskutovány, této části práce není co vytknout, 

naopak! Autor dokonce navrhuje vlastní model patologie způsobené auto-protilátkami proti  alfa-defensinům.  
 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako mimořádně kvalitní. Doporučuji hodnotící komisi kladné 

hodnocení - známku VÝBORNĚ. Osobně přeji autorovi mnoho úspěchů ve skvěle nastartované vědecké kariéře. 

Dále Janu Dobešovi držím palce, aby se jeho kvalitní výzkum podařilo brzy publikovat v renomovaném 

biomedicínském časopise, data obsažená v předložené diplomové práci jsou prioritní, vysoce originální a 

aspirující na otištění v časopise první imunologické ligy! Díky patří jistě školiteli, práce Jana Dobeše je již 

několikátou velice kvalitní kvalifikační prací, která vznikla pod vedením Dr. Dominika Filippa (ÚMG AVČR). 
 

 

 

V Praze 10.9.2010           Doc. RNDr. Jan Černý, PhD.  

     


