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Souhrn: 
Autor b hem svého v deckého vzd lávání prošel nelehkou etapou revize své experimentální práce a práce 
svých koleg . Výsledkem tohoto procesu je jist  jeho emancipace jako kandidáta v decké zralosti a 
nezávislosti a jeho p íklad, doufám, povede k dalšímu kultivování eského v deckého prostoru, jeho pravidl m 
i zvyk m. Dovolil jsem si tento prolog, nebo  i moje v decká kariéra zapo ala u NKR-P1A proteinu v roce 
1994. 
 

edložená diserta ní práce obsahuje výsledek plodného publika ního období autora v letech 2010 až 2013 v 
celkem osmi p vodních láncích, z toho t í prvoautorských. Tato diserta ní práce je pokra ováním diplomové 
práce z roku 2009: „Rekombinantní exprese a studium receptor  mNKR-P1A a C“ a sv í o dlouhodobé 
snaze autora pochopit strukturu a funkci NK bun ných receptor . 
Autorský kolektiv postupoval systematicky od p ípravy protein , p es po íta ové modelování až k detailní 
strukturní analýze C-lektinové domény myšího NKR-P1A proteinu. R zné pohledy na strukturní analýzu velmi 
vhodn  kombinuje, diskutuje a vyvozuje z nich záv ry, založené na solidních experimentálních datech. Velmi 
oce uji p edevším kombinaci zavedených metodických p ístup  (krystalografie, NMR) s metodikami 
popisujícími dynamiku proteinových struktur v roztoku (MS3D strukturní metody hmotnostní spektrometrie). 
Cíle práce byly jasn  stanovené a spln né.  
 
Velmi oce uji široký záb r autora ve vzdálených oblastech, který rozhodn  v následujících letech zužitkuje. 
V oblasti strukturní biologie pak musím zd raznit vhodné za len ní alternativních metodik pro studium 
struktury krystalizovaného I solubilního nativního NKR-P1A. Je s podivem, že tato dlouho známá skupina NK 
receptor ekala tak dlouho na strukturní zmapování.   
 
Autor sám prošel širokou paletou metodických p ístup  strukturní biologie, kde se podílel na kompletním 
et zci vytvá ení a interpretace v deckých dat, v etn  podílu na psaní všech manuskript . I tuto zkušenost 

autor zajisté uplatní ve své budoucí karié e. 
 

edevším chci zd raznit, že strukturní základ p edložené diserta ní práce je naprosto vynikající. Skute  
unikátní je ší e použitých strukturních technik, která autora posune dále k analýze dynamiky proteinových 
struktur jako reálného podkladu pro studium funkce protein . Budu se následn  ve svých otázkách a detailním 
posudku, jehož ráz je ur en mým imunologickým v deckým zam ením, soust edit spíše na souvislosti mezi 
strukturou a funkcí ve vztahu ke genomice a k imunitnímu systému jako celku.   
 
Na záv r vyjad uji sv j obdiv ke kvalit  p edložené diserta ní práce, k ší i autorova zájmu a k jeho 
schopnostem kvalifikované v decké syntézy. P eji autorovi mnoho dalších úsp ch , profesních vzor  a plodné 
spolupráce se skv lými laborato emi v pr hu jeho další v decké kariéry. 
 

Doporu ení: 
Diserta ní práce spl uje kriteria vysoké v decké kvality, a rád proto doporu uji ud lit  
Mgr. Danielu Rozbeskému titul Ph.D. 
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Detailní posudek: 
 
V úvodu autor dob e vymezuje principy fungování NK bun k v souvislosti s modely imunitní reakce proti 
„missing-self“ a „induced-self“ cíl m. Chybí zde ovšem jasná korelace na molekulární úrovni: vymezení 
„non-MHC-I self“ ligand . Vedle neúplného vymezení Clr ligand  NKR-P receptor  jako „non-MHC-I self“ 
znaku pro NK bun nou toleranci autor v bec nezmi uje SLAM rodinu v etn  2B4 molekuly, p ípadn  
CD47/SIRP  inhibici (objevenou na p íkladu makrofágového zabíjení) a jiné non-MHC mechanismy inhibice 
NK bun k. D ležitý vazebný pár NKR-P/Clr není popsán v souvislosti s polymorfismem v myším systému.  
Nebyl tak položen informa ní základ pro korelaci vazebných charakteristik jednotlivých pár  NK bun ných 
receptor /ligand  s jejich funk ní rolí v biologii NK bun k. Bylo by vhodné doplnit úvodní text o roli ligand  pro 
selekci NK bun k, kategorizaci inhibi ních a aktiva ních receptor  vzhledem k signalizaci a informaci o expresi 
receptor  a ligand , a tím vším dotvo it biologický rámec pro diskusi nad strukturními daty. Autora by taková 
korelace mohla lépe navigovat sm rem k definici budoucích experiment  bez vágních r ení. Výhled pro 
budoucí experimenty nebyl v diserta ní práci nastín n. 
Úvodní text mohl být také více fokusovaný na p edm t studia, tedy NKR-P1A a celou rodinu NKR-P1 
receptor , jejich zajímavou fylogenezi od modelových organism  k lov ku a expresní rozdíly od ostatních 
NK receptor  na všech lymfocytárních populacích. V p ípad , že se autor pustil do popisu biologie NK bun k, 
chybí zde jasné vymezení fenotypu NK bun k v i ostatním lymfocyt m exprimujícím NKR-P1 molekuly 
(NKTa T bu ky) a charakterizace NK bun ných subset  u myši a lov ka.  
Autor necituje relevantní práce, které se v nují zvoleným témat m, nap íklad non-MHC licencování je 
nep ehledné (viz p ehledný lánek Kumar et al. Nat. Rev. Immunol. 5, 363 (2005)). Také další d ležité 
publikace k centrálnímu tématu vazebných vlastností NKR-P1A nejsou citovány, nap íklad pro lidský NKR-P1A 
(Kamishikiryo, et al. J. Biol. Chem. 286, 23823 (2011)). V úvodu se asto objevuje nevhodná nebo 
neodpovídající citace, v etn  špatné interpretace autorem. Namátkov  se jedná o citace íslo 6, 10, 41, 67. 
Místy mi chyb ly také sou asn jší citace a návazná kritická autorova analýza se sd lením jeho vlastního 
názoru na stav poznání.  
 
Kapitola 1.4 „NK receptor signal transduction“ v bec nezmi uje p edm t studia NKR-P1. 
Kapitoly 1.5.2-1.5.5., které se v nují struktu e a funkci NK receptorových rodin, jsou skv le provedené a co 
do obsahu vy erpávající. V zájmu úplné katalogizace poznatk  bych zde uvítal strukturní pozadí vlastní vazby 
receptoru a ligandu s odlišením aktiva ních a inhibi ních interakcí a též sou asné informace o aktiva ních 
NCR receptorech, u kterých je struktura známá. Jasné odd lení Ig a C-lektinových superrodin by bylo vhodné. 
Další kapitola 1.5.6., která popisuje rodinu NKR-P receptor , nezahrnuje široký pot ebný náhled na jejich 
funkci, expresní regulaci receptor  a jejich ligand  (viz výše). A koli se autor ve své práci v nuje struktu e 
myších aktiva ních  NKR-P1A a C, vyhradil v úvodu málo prostoru strukturním vazebným rozdíl m mezi 
aktiva ními a inhibi ními receptory obecn  a souvislostem s jejich funkcí. 
 
Oce uji správné používání genových názv , které jsou ádn  zna ené až na výjimky (str. 28 myší NKR-P1). 
 
Formální hodnocení: 
Oce uji solidní angli tinu autora a celkovou kvalitu textu, na které se jist  podepsal i fakt, že se autor podílel 
na psaní všech manuskript . 
Graficky je práce velmi zda ilá, strukturní data jsou dob e itelná a zvýrazn ná. Chyb l mi pouze schematický 
obrázek celé NKR-P1 molekuly s vyzna ením jednotlivých p edm tných ástí studia. 
U vypsaných metodik, hlavn  pro strukturní biologii jako základu této práce, bych velmi uvítal souhrn jejich 
základních princip  a výhod/nevýhod. N které z nich nejsou pro b žného tená e známé.  
U vložených publikací je vhodné popsat krom  autorova p ínosu i krátký souhrn výsledk  a jejich zasazení do 
sou asného kontextu poznání (nikoli v dob  publikace) s tím, jak tato konkrétní publikace p isp la k napln ní 
cíl  diserta ní práce. 
V kapitole „Summary“ bylo vhodné propojit vložené publikace s celkovými záv ry (v závorce uvést ísla 
publikací, které p isp ly k vy ešení této otázky). 

Otázky k diskusi: 
1. V úvodu autor cituje zásadní, ale starší práce (61-63) vztahující se k závislosti selekce NK bun k 

(licencování) na expresi MHC-I a p ítomnost hyporeaktivních (nelicencovaných) NK bun k 
v imunitním systému. K mechanismu rozdílné reaktivity licencovaných NK bun k autor uvádí na 
stran  16 zajímavé a provokativní tvrzení, podpo ené citací FCS dat z renomované laborato e, a sice 
že: „It is noteworthy that the switch from a competent state to hyporesponsive is not induced by 
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changes in the transcriptional program, rather seems to be based on the confinement  of  activating  
receptors  in  membrane  nanodomains.“ Nejsem p esv en o existenci jakéhokoli „switch“ 
mechanismu p i licencování, nové práce ukazují spíše na kontinuum NK bun né reaktivity, která je 
plastická, a za funk  významn jší složku jsou stále více považovány nelicencované NK bu ky, 
resp. podmínky, ve kterých se tyto práv  nacházejí, nap íklad prozán tlivé prost edí (viz Orr et al. 
Nat. Immunol. 11, 321 (2010)).  

a. Existují n jaké další podklady, které m že autor doložit k tvrzení o funk  d ležitém rozdílu 
v mobilit  inhibi ních Ly49 a aktiva ních NKR-P1C a NKp46 receptor  na plazmatické 
membrán  mezi kompetentními licencovanými a hyporeaktivíními nelicencovanými NK 
bu kami?  Jsou podobná data k dispozici pro jiné NK receptory? 

b. M že autor uvést poznatky o roli inhibi ního NKR-P1/CLR, p ípadn  receptor  rodiny SLAM, 
v systému „non-MHC-I“ licencování NK bun k a jejich reálný význam vzhledem k MHC-I 
licencování? 

2. C-lektinová doména myšího NKR-P1C netvo ila v roztoku dimery (str. 32). Krystal mNKR-P1A 
naopak obsahoval 2 typy dimer  (str. 35-36). Na n kolika místech autor správn  zmi uje v tšinové 
formování dimer  v krystalech C-lektinových molekul.  Výsledek ostatních analýz solubilní nativní 
formy obou studovaných receptor  zde není rozveden.  

a. M že autor komentovat svá strukturní data získaná pro solubilní molekuly vzhledem 
k dimerizaci NKR-P1? Lze odlišit roli dimerizace versus flexibility smy ky a distálního beta 
listu p i vazb  potenciálního ligandu? Je n jaké ze dvou dimerních uspo ádání kompatibilní 
s predikovanou vazbou ligandu?  

b. Mohou se na dimerizaci podílet i dosud nekrystalizované ásti molekul, nap íklad „stalk“ 
region? M že být tento proces indukovaný ligandem (resp. dynamikou nejmén  
konzervované smy ky) nebo asociovanými adaptorovými molekulami v membrán ?  

c. M že se lišit dimeriza ní schopnost aktiva ních a inhibi ních NKR-P1 receptor ? 
3. Autor popisuje v detailním srovnání strukturní podobnost p íbuzných molekul NKR-P1A a CLEC5A 

(citovaná práce 212). Nezmi uje ovšem predikovaný dynamický oto ný pohyb 2 domén CLEC5A, 
implikovaný p i vazb  ligandu. Autor zmi uje v záv ru, že: „Hypothesis for the loop participation in 
ligand binding has been suggested based on the discrepancy between crystal and solution structure.“ 
Zajisté se ovšem v roztoku ligand nenacházel. 

a. M že autor rozvést tuto svoji hypotézu a popsat zda prob hly pokusy o „docking“ vazebných 
ligand  na strukturu NKR-P1 a srovnání dynamiky s CLEC5A? 

b. Uvažujete o experimentální analýze struktury komplex  ligand/receptor pro myší a lidský 
NKR-P1 receptory, pro které jsou dnes známé proteinové ligandy, a které byly již v laborato i 

ipravené (Skalova et al. J. Immunol. 189, 4881 (2012))? P ípadn , jak daleko tyto 
experimenty dnes jsou a jak konkrétn  p isp la strukturní analýza mNKR-P1A k modelování 
interakce s ligandy ostatních myších NKR-P1? 

4. Charakterizace smy ky NKR-P1 protein  vedla autora k rozd lení NKR-P1 na 2 podrodiny: 
mNKR-P1A-D a mNKR-P1F/G. Autor dále zmi uje, že tento rozdíl pravd podobn  zp sobuje 
odlišnou vazebnou charakteristiku ligand . Citovaná práce (161) se ovšem zabývala krysími NKR-P1. 
V p iložené práci II (Fig.10) je na základ  modelování uvedeno, že strukturn  jsou myší i krysí 
NKR-P1A p íbuzné a naopak odlišné od lidského NKR-P1A. Z kladogramu sekven ní analýzy 
(Fig.13) vyplývá mezidruhová izolovanost všech NKR-P1A a naopak p íbuznost myší aktiva ní F/G 
podrodiny s lidským NKR-P1A.  

a. M že autor porovnat fylogenetické a strukturní souvislosti t ch ástí NKR-P1 molekul, které 
hrají roli p i vazb  ligandu, a to ve smyslu separace aktiva ních a inhibi ních receptor ?  

b. Lze porovnat genové uspo ádání v NKC lokusu se strukturními a fun ními vlastnostmi 
aktiva ních/inhibi ních NKR-P1 mezi krysou a myší? 

c. Na záv r si dovolím položit obecn jší otázku: lze za sou asného stavu poznání definovat a 
odd lit vazebnou a signaliza ní funkci jednotlivých myších NKR-P1 molekul tak, jak je tomu 
u jiných rodin NK bun ných receptor ? 
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