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Souhrn posudku: 
Předložená diplomová práce je středního rozsahu i kvality. Je psaná anglicky se zaměřením na použití 

velmi citlivé a přesné mikroskopie pro detekci časoprostorové lokalizace molekuly CD4 na povrchu lidských 
T lymfocytů. Autorka se zde naučila základní tvorbě anglického vědeckého textu.  

Propojení biologické problematiky s novými technickými možnostmi v oblasti mikroskopie je ambiciózní 
a reflektuje současný trend multidisciplinarity. K volbě tématu je třeba autorce a laboratoři poblahopřát. Tyto 
ambice nicméně vytváří závazek zvládnutí metodiky a problematiky z obou oborů. To rozhodně není 
jednoduché a autorka zde stojí teprve na počátku. 

Diplomová práce má příliš široký záběr v úvodní části na celý imunitní systém a postrádá přímou vazbu 
na předmět studia, tedy na konkrétní roli CD4 koreceptoru ve vývoji T buněk a T receptorové signalizaci, 
případně jeho srovnání s dalšími koreceptory v T buněčné aktivaci. Větší fokus na předmět studia by 
rozhodně práci velmi prospěl. Relevantní informace v úvodu nejsou úplné a jsou často čerpané z poměrně 
starých publikací (51 publikací z celkových 72 bylo starších pěti let). Vazby mezi biologií koreceptorů a jejich 
časoprostorově citlivou mikroskopickou detekcí nebyly v rešerši plně propojené. 

V úvodu autorka dobře popisuje strukturní roli vybraných molekul při formování imunologické synapse, 
ale postrádám zde detailní zpracování tohoto centrálního tématu. Chybí i soustředěné zacílení na obecnou 
roli koreceptorů: vývojovou roli CD4 a CD8 v „lineage commitment“ v thymu, jejich fyziologickou roli 
v periferii, případně funkce receptoru viru HIV. Přestože autorka je svým zaměřením technicky orientovaná, 
bylo zde možné a vhodné využít dostupná data v databázích nebo publikacích o funkční roli CD4 
koreceptoru na základě „gain-of-function“ a „loss-of-function“ myších a lidských modelů.  

Metodika je velmi detailně popsaná na patnácti stranách, ovšem bez uvedení důležitých detailů 
zařízení, na kterých byla měření prováděná. 

Diplomová práce má neambiciózní cíle, které souvisí se zaměřením na manuální přípravu konstruktů. 
Mnohem důležitější je vlastní vědecké využití navržených konstruktů, nikoli jejich příprava. Svěřte příště tuto 
robotickou práci robotům, udělají to za Vás rychleji a levněji. V experimentální části proto věnuje autorka 
příliš mnoho energie právě na tuto přípravnou fázi, kterou bylo vhodné omezit na logiku návrhu konstruktů a 
jejich následné ověření. Zůstalo by potom více času na vlastní biologické experimenty, které jsou zde 
dokumentované v minimálním rozsahu, a to jen pro menší část konstruovaných mutantních CD4 molekul. 
Důležité pilotní poznatky směrem ke klastrování CD4 molekul po stimulaci byly nicméně získané a 
přiměřeně diskutované. 

Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit pozitivně s velkým potenciálem do budoucna. Nyní 
je nutné, aby autorka pokračovala v navržených experimentech směrem k dynamice CD4 na plazmatické 
membráně a kolokalizacím s TCR a aktivní/neaktivní Lck. Věřím, že její snaha o nové pohledy a přístupy 
vyústí v zasloužený úspěch, který přeji též celé laboratoři školitele. 

 

Doporučení: 
Přes všechny uvedené výhrady jednoznačně doporučuji práci k obhajobě a autorce navrhuji udělení 
titulu Mgr. 
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Otázky: 
1. Dokumentovaná čistota plazmidových preparátů je pod 1.8 (A260/280). Účinnost elektroporace 

linie Jurkat je nízká, ale není číselně dokumentovaná.  
a. Nemůže souviset tato nízká kvalita plazmidové DNA s nízkou účinností transfekce?  
b. Byla slabá expresní úroveň CD4 mutantních molekul vhodná pro experimentální 

práci?  
c. Můžete porovnat účinnosti transfekce různými technologiemi, které byly v práci 

použité? Rozveďte své tvrzení: „Of  note,  higher  transfection  efficiency  was  
observed  for  all  DNA  constructs  when using microporation compared to standard 
electroporation using aluminum cuvettes.“ a „Transfection proved excellent  
efficiency.“. 

2. Jurkat linie přirozeně exprimuje velmi nízkou úroveň endogenního CD4.  
a. Byl zde použitý selektovaný klon exprimující více CD4?  
b. Uvažuje autorka o použití klonů s mutantními CD4 molekulami při vědomí jejich 

heterogenity? 
3. Intracelulární lokalizace depalmitylovaných CD4 mutantních molekul kopíruje situaci, které je 

známá pro depalmitylovanou molekulu LAT.  
a. Týká se to i srovnání bazického (Arg) motivu pod membránou pro různé molekuly?  
b. Můžete srovnat dostupné informace o lokalizaci palmitylovaných/depalmitylovaných 

verzí molekul CD4, LAT a CD8 a CD8 vzhledem k jejich intra/extracelulární 
lokalizaci a cílení do/mimo lipidové rafty? 

c. Zmiňovaný problém intracelulární lokalizace některých mutantních fúznich CD4 
molekul nemusí být problémem pro zvolenou TIRF metodu. Jaké kritické parametry 
experimentálního uspořádání zvažujete? 

4. Z mikroskopických dat (Fig. 18, 19) je patrná majoritní asociace ektopicky exprimovaných 
GFP-fúzních proteinů s refrakterními útvary v buňkách.  

a. Souvisí to s diskutovanými degradačními procesy?  
b. Je to inherentní proces během biosyntézy v každé transferované buňce nebo se 

jedná o klonální záležitost spojenou se selekční výhodou? 
5. Použitá metoda fixace 4% formaldehydem je reverzibilní a po jeho důkladném odmytí mohou 

být molekuly opět mobilní.  
a. Nesnižuje to přesnost PALM detekce?  
b. Jakou alternativu fixace můžete navrhnout? 

6. Obrazová analýza PALM dat pro CD4 ukazuje na důležitost detekce klastrované a 
neklastrované frakce.  

a. Odlišuje se tento poměr během jednotlivých časových fází stimulace Jurkat buněk 
imobilizovanou OKT3 protilátkou?  

b. Jaký je výchozí stav klastrování CD4 bez OKT3-stimulace?  
c. Lze tuto analýzu automatizovat bez subjektivního nastavení prahu mezi oběma 

frakcemi? 
 
 
 
 
 
RNDr. Karel Drbal, Ph.D       Praha, 30.5.2013  
 
Katedra buněčné biologie 
Přírodovědecká fakulta 
Univerzita Karlova v Praze 
Viničná 7, 128 43 Praha 2 
Česká republika 
 
email: karel.drbal@natur.cuni.cz 
web:   www.natur.cuni.cz/en 
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Detaily posudku: 
 
Úvodní rešerše: 

Úvod popisuje velmi obecné zákonitosti členění a fungování imunitního systému, z nichž prvních 6 
stran je často nepřesných. Nezmiňuje se zde vlastní předmět práce, kterým je koreceptor CD4 a jeho 
vlastnosti na plazmatické membráně. Stačilo zde popsat pouze systém trimolekulárního seskupení 
CD4/TCR/p-MHC. Až od strany 17 autorka popisuje vlastní předmět studia, tedy roli CD4 koreceptoru v TCR 
signalizaci. Tato část je neúplná, nepřesná a dokonce i špatně interpretovaná. Tak například, v kapitole 
1.2.3. ukazuje práce Boniface  et al. Immunity 9, 459 (1998) na důležitou kostimulační roli CD4 koreceptoru 
(vedle zásadní multimerizační schopnosti TCR ligandů) a autorka toto interpretuje, že koreceptor není 
zásadní pro iniciaci TCR signalizace. I takové zdánlivé detaily je třeba ve vědeckém textu doladit. 

Sdělení, že se autorka bude věnovat hlavně 2 majoritním T-buněčným typům (CD4
+
 a CD8

+
) není 

pravda. Hned v následující kapitole 1.1. tvoří polovinu textu specializované polarizované subsety Th1, Th2, 
Th17 a Treg CD4

+
  buněk. Úvaha nad jejich rozdíly, vzhledem ke studovanému fenoménu aktivace TCR a 

role koreceptorů, měla následovat s citacemi. Biologie viru HIV je zde zmíněna jen okrajově v kapitole 1.3.2. 
Přitom je funkčně významná pro regulaci CD4 prostřednictvím virového proteinu Nef. 

Kapitola 1.2.1. „T cell receptor structure“ se vůbec nevěnuje struktuře TCR, pouze popisuje uspořádání 
multireceptorového komplexu. 

Kapitola 1.2.3. „TCR activation“ si zasloužila podrobnější zpracování vzhledem k tomu, že se jedná o 

centrální téma studované problematiky. Jsou zde citované práce převážně z jediné laboratoře Marka Davise. 
Jakkoli je to důležitý hráč v tomto oboru, není rozhodně jediný. Většina nových modelů zde není vůbec 
zmíněná, včetně modelu segregačního, který závisí na velikosti extracelulárních částí molekul. Ta je velice 
důležitá jak pro zvolený experimentální model imunologické synapse (IS), tak i pro detekci pomocí TIRF 
mikroskopie. Není ani dostatečně zmíněná a diskutovaná role oligomerizace TCR komplexů do 
preformovaných nebo indukovaných mikroklastrů, což by mělo být hlavním tématem pro vlastní 
mikroskopickou analýzu. 

Kapitola 1.3. „TCR co-receptors“ popisuje pouhé 2 koreceptory CD4 a CD8 z celého spektra 

koreceptorů, a to bez detailu jejich regulace, dynamiky a role v iniciaci TCR signalizace. Současný stav 

poznání role palmitylace (pro CD4 i CD8, resp. CD8) nebyl vůbec zmíněný a přitom je to hlavní výstup 
experimentální práce. Role ostatních koreceptorů, které byly zvažované jako CD4-redundantní dráhy nebyla 
zmíněná (LAG3, SLAM rodina aj.). Zbytková MHCII reaktivita T buněk totiž přetrvává i u CD4

-/-
 myší 

(Miyazaki et al.: Int. Immunol. 8, 725 (1996)). 
Kapitola 1.4.5.4  „Superresolution imaging of the IS“ je právě tou klíčovou spojovací tematikou mezi 

biologií a mikroskopií a dobře pojatá. Měla být ovšem významně delší s více diskutovanými vstupními zdroji, 
včetně role konstitutivních mikrodomén (lipidových raftů i tetraspanových domén) a indukovaných 
mikroklastrů detegované pomocí klasické i superrezoluční mikroskopie. 

Důležitý úvod do publikovaných studií mutantních molekul CD4 a jejich interakčních partnerů je 
neúplný. Chybí citace pro důležité tvrzení, že depalmitylovaný CD4 mutant (který je následně 
experimentálně studovaný) neovlivní lokalizaci do lipidových raftů (str. 22). Nejsou zde citované důležité 
současné práce. 

Kapitola 1.4.4  „Role of CD4 in the IS formation“ popisuje dynamiku CD4 a Lck na pozadí imunologické 

synapse s velmi starými citacemi. Chybí recentní informace, např. Schwarzenbacher et al.: Nat. Methods 5, 
1053 (2008) aj. 

Fig. 6 nemůže pocházet z publikace Cebecauer et al. (2010), protože taková citace není v seznamu 
publikací (kapitola 8). 

Kapitola 2 „Aims of the thesis“ nemůže být shrnutá do tří odrážek. Zde si autorka musí klást otázky 
PROČ, CO A JAK chce studovat ve zvolené oblasti. Z cílů musí být zřejmé, co má být splněno na konci 

práce, a k čemu tyto výsledky přispějí. Zvolené cíle nezahrnují biologický rozměr studie. 
 
Experimentální práce: 

Většina nejasností k experimentům je formulovaná do otázek. 
V kapitole 3 „Material and Methods“ doporučuji udávat přesněji typy reagencií (například u protilátek) a 

lépe kreditovat jejich zdroje (například: „OKT3 – mouse IgG2a Home- made, prepared by Marek Cebecauer; 
EMCCD camera - Andor technology, Belfast, UK; Coherent - Coherent, Santa Clara, CA, USA“). Není zde 
popsaná elektroporace NEON technologií, která byla později použitá. 

V kapitole 4 „Results“ je jako model zvolena buněčná linie Jurkat. Tyto buňky vyznačují abnormální 
expresí klíčových signalizačních molekul PTEN, jednotlivých Src kináz (SFK) oproti naivním T buňkám. 
Zvažujete do budoucna autorka i alternativní experimentální přístup s definovanými primárními T buňkami? 
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Formální nedostatky: 

Oceňuji solidní angličtinu a vůbec snahu autorky napsat diplomovou práci v anglickém jazyce. Nicméně 
autorka si musí dát větší pozor na správné používání členů, které nemá člověk žijící mimo anglosaskou 
oblast zažité. Mění totiž splavnost textu a někdy i význam sděleni. Slovosled a další detaily by též stály za 
pečlivější korekci. 

Prosím, používejte genové názvy podle standardní nomenklatury, tak jak to vyžadují renomované 

žurnály. TNF je TNF a TNF je LTA. Kde je nutné zmínit i obecně vžitý název, dejte jej při první zmínce do 
závorky. 

Dodržujte jednotné názvosloví v průběhu textu, např.: „immune synapse“ v klíčových slovech a 
abstraktu a dále „immunological synapse“ v celém textu. 

Autorům vědeckých statí je potřeba od počátku jejich kariérního růstu vštěpovat zásady kreditování 
původních zdrojů. Je nutné omezovat vliv přenesených informací prostřednictvím citování přehledných 

článků („review“), což je obecný nešvar i u pravidelně publikujících autorů, ale hlavně citováním učebnic, 
často lokálního významu. V každém případě je nutné číst a následně citovat poslední dostupné verze, viz 
učebnice Hořejší, Bartůňková 2005, která existuje v novějším vydání z roku 2009. V každém případě 
používání sekundárních zdrojů vede ke zjednodušujícím a zobecněným formulacím a nepřesnostem jako 
např.: „innate immune system is non-specific“. 

 
 


