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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená práce splňuje a překračuje požadavky kladené 
na diplomovou práci. Téma práce je vysoce aktuální. Metodická úroveň předkládané 
experimentální práce je vysoká, na špičkové úrovni.  
   Z výše uvedeného proto doporučuji příslušné komisi Farmaceutické fakulty v Hradci 
Králové, Univerzity Karlovy ke kladnému přijetí.      
 
Dotazy a připomínky: Součástí posudku je předkládaná výše uvedená práce  Bc. Simony 
Fendrychové ve vázané formě. Práce je členěna do sedmi hlavních článků spolu s  
doprovodnými přílohami. Hlavní články představuje úvod, zadání a cíle práce, teoretická 
část, experimentální část, výsledky, diskuse a závěr. 
 
  Diplomová práce je vypracována velice pečlivě jak po stránce obsahové, tak i stránce 
formální, je doplněna názornými schématy, ilustracemi, fotografiemi a přehlednými 
tabulkami, které upřesňují a vhodně doplňují  text. Přiložená mapa mnohočetného 
klonovacího místa vektoru p-Display je vytvořena a popsána velice didakticky, přehledně. 
Citace jsou uvedeny v dostatečném množství, správně  a jejich časová proporcionalita je 
vpořádku. 
  
 Předkládaná diplomová práce je vysoce kvalitní, vymyká se svým zpracováním běžnému 
průměru, a nebojím se napsat, překračuje běžnou úroveň diplomových prací. 
 



   Základním cílem  práce bylo vyvinout expresní systémy v eukaryotických buňkách 
JURKAT, a to tím způsobem, že byly vytvořeny klonální populace těchto buněk, schopné 
exprimovat gen pro variantu KIR3DL receptoru. Celý systém byl evaluován a poté využit pro 
testování strukturálních charakteristik KIR receptorů pomocí monoklonálních protilátek – 
hybridomů, reagujících s konkrétními variantami KIR sekvencí, pomocí Western blotové 
techniky. 
  
    Téma diplomové práce je vysoce aktuální z hlediska jak experimentální virologie, tak 
humánní medicíny, protože NK buňky zastávají významnou úlohu v procesech reprodukce, 
obdobně jako v rámci kontroly virových, onkologických či parazitárních onemocnění. Právě 
modulace těchto procesů může významně ovlivnit léčbu například autoimunitních 
onemocnění či astmatu či zmírnit komplikace po transplantacích kostní dřeně. Stále nejsou 
objasněny mnohé vzájemné interakce receptorů NK buněk s jejich ligandy, a proto je velmi 
důležité a potřebné pokračovat ve studiích, které pomáhají pochopit interakce jednotlivých 
molekul s receptory NK buněk. Velmi málo se ví o distribuci NK buněk v lidském organismu, 
jejich vývoji, paměti, ale i molekulárních základech NK buněčné tolerance. Chování NK 
buněk v lidském organismu je velmi komplexní, a proto je třeba vyvíjet nové přístupy pro 
jejich studium a  další porozumění jejich funkcím a mechanismům působení. Imunoterapie 
pomocí změn exprese jejich povrchových receptorů či změny vazeb ligandů, úprava 
senzitivity cílových buněk vůči apoptóze zpostředkované NK buňkami - to jsou možné cesty. 
Diplomovou práci orientovanou na tuto problematiku proto považuji za velmi záslužný a 
cenný počin. 
 
    Formulace vytýčených cílů práce, stejně jako metody, které byly použity v jednotlivých 
krocích byly velmi vhodně voleny. Ať už jde o tkáňové kultury, manipulace s plazmidy, až po  
PCR reakce, Western bloty a průtokovou cytometrii.  
 
   Nelze než souhlasit se závěry uvedenými v diplomové práci, ketré konsttaují, že jednotlivé 
cíle práce, tak jak byly napočátku stanoveny, se podařilo kompletně splnit. 
 
Otázky pro uchazečku: 
 
1. KIR geny a jejich produkty, tj. killer imunoglobulin-like receptory (KIR) na povrchu NK 
buněk jsou důležitou součástí vrozené imunity člověka. NK buňky primárně likvidují virem 
infikované nebo nádorové buňky. Čím je tato schopnost destrukce cílových buňek  
ovlivněna?  
 
2. NK buňky hrají roli při procesech likvidace některých skupin virů. O které viry se konkrétně 
jedná? 
 
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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