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Obsah a výsledky práce  

Předkládaná práce na více než 70 stranách prezentuje bioinformatickou studii evoluce 
významné skupiny cytokinů a jejich receptorů. Úvod i další části práce jsou důkladně 
dokumentovány citacemi původní i přehledové literatury, práce je psána dobrou angličtinou. Práce 
je členěna tradičně, začíná přehledně podaným úvodem diskutujícím funkce cytokinů z rodiny IL-10 
a jejich receptorů a pokračuje kapitolami, kde jsou jasně formulovány cíle práce, dále popsány 
metodické postupy, prezentovány výsledky studií, a nakonec diskutovány jejich širší souvislosti. Po 
stručném shrnutí výsledků následuje obsáhlý seznam citací a stručné dodatky.  

Práce představuje náčrt široce založené analýzy evoluce důležité skupiny cytokinů a jejich 
buněčných receptorů. Studentka se během krátké doby od zahájení práce v prosinci 2016 
orientovala v komplexní problematice evoluce a koevoluce těchto proteinů. Zvládla metodiku 
použití různých technik sekvenčního vyhledávání a porovnávání proteinů s nízkou sekvenční 
identitou, globálního sekvenčního porovnání, a hlavně statistických metod analýzy evoluce sekvencí 
na aminokyselinové úrovni. Koevoluce cytokinů a jejich receptorů je studována třemi metodami, 
MirrorTree, Parafit a i-COMS. Výsledky jsou prezentovány přehledně v grafické podobě a ukazují 
na korelovanou evoluci ve většině očekávaných případů, ale i na několik párů cytokin – receptor 
jejichž evoluce probíhá bez zjevné spojitosti, přestože jde o interagující páry, významně například pro 
pár IL-26 – IL-10RB.  

Je třeba poznamenat, že jde o opravenou, druhou verzi diplomové práce. Ve srovnání 
s předchozí verzí došlo k fokusaci obsahu, z analýzy byl vynechán interferon-gama a jeho receptory, 
systém, související s FIL-10, ale přímo tam nepatřící. Přes snížení počtu analyzovaných proteinů je 
rozsah práce větší ale hlavně došlo k prohloubení provedených analýz a zlepšení jejich prezentace.  

Souhrnné hodnocení  

Studentka prokázala schopnosti nutné k úspěšnému provedení a dokončení 
bioinformatických studií včetně vývoje původních programových a skriptovacích nástrojů. Rád bych 
zdůraznil, že obsáhlou problematiku zvládla ve velmi krátké době. Výsledky získané během 
diplomové práce jsou využívány ve výzkumu interleukinů ze skupiny IL-10 a jejich interakcí s 
receptory v Laboratoři biomolekulárního rozpoznávání na Biotechnologické ústavu AV ČR.  
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