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Posudek vedoucího práce 

 

na doktorskou disertační práci Mgr. Jana Bláhy 

„Study of structure and interaction of human lymphocyte receptors“ 

 

 

Mgr. Jan Bláha pracoval na své disertační práci jako student řádného a později 

kombinovaného doktorského studia v DSP biochemie v letech 2012 – 2017. Jedná se o velmi 

pracovitého a samostatného mladého vědeckého pracovníka se širokým okruhem zájmů a 

výraznou afinitou vůči mnoha přírodovědeckým oborům, z nichž si nakonec vybral biochemii, 

strukturní biologii a fyzikálně chemické metody studia biomakromolekul. 

Do projektů naší laboratoře se zapojil velmi aktivně již jako student bakalářského studia, 

v té době se již velmi samostatně věnoval optimalizaci rekombinantní exprese proteinů 

v buněčné linii HEK293, a tuto metodu tvůrčím způsobem aplikoval v projektu své diplomové 

práce a později i doktorské práce. Svoji metodickou zručnost v průběhu doktorského studia 

Jan dále rozvinul ve vztahu k metodám strukturní biologie a v poslední době k metodikám 

proteinové krystalografie. Při osvojení všech těchto metodik a jejich zavedení v laboratoři si 

počínal Jan neobyčejně samostatně, a osvědčil nadstandardní pracovní nasazení a píli. Velmi 

zručně využíval možností zahraničních stáží a workshopů v rámci evropského strukturně 

biologického projektu Instruct, které mu také umožnily získat klíčové výsledky jeho disertační 

práce. Má vynikající schopnosti pro dobré manažerské vedení projektů a organizaci domácí i 

mezinárodní spolupráce, což mj. osvědčil zcela samostatným vedením několika výzkumných 

projektů (mj. projekt GA UK 161216, Instruct R&D Pilot Project Award 286, dvouměsíční stáž 

na pracovišti University of Oxford, ad.). Stejně tak úspěšně se zapojil i do pedagogické práce 

na katedře, ať již v Pokročilém praktiku z biochemie, nebo praktickým a trpělivým školením 

mladších studentů v laboratoři. 

Již bakalářská práce Jana Bláhy byla vybrána pro krátkou orální prezentaci na FEBS 

kongresu ve švédském Göteborgu, kde byla velmi úspěšně před náročným publikem 

evropských biochemiků roku 2010 prezentována. Později získal další ocenění pro mladé 

přednášející – 2. místo pro nejlepší prezentaci v anglickém jazyce na PGS konferenci při XXIII. 

Biochemickém sjezdu v Brně roku 2012 a 3. místo pro nejlepší prezentaci v anglickém jazyce 

na Sekci mladých při XVII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů v Brně roku 2015. 



Honzy si vážím pro jeho pracovitost, samostatnost, hluboké znalosti nejen z biochemie a 

příbuzných oborů, ale i z řady dalších oborů lidského poznání. Domnívám se, že v průběhu 

doktorského studia v naší laboratoři z něj vyrostl samostatný vědecký pracovník schopný se 

jednoho dne postarat o vlastní výzkumnou skupinu. 

Ve vlastní doktorské práci Jan vycházel ze souboru publikací týkajících se struktury a 

funkce lidských lymfocytárních receptorů LLT1 a NKR-P1, na nichž je prvým autorem nebo 

spoluautorem, a na jejichž tvorbě se zásadním způsobem podílel. Všechny tyto práce byly 

uveřejněny v mezinárodních odborných časopisech s impakt faktorem. Článek pojednávající o 

rozřešení struktury receptoru NKR-P1 a struktury jeho komplexu s LLT1 je připojen v rukopise. 

Mimo to a nad rámec disertační práce se Jan podílel ještě na rozřešení krystalových struktur 

několika dalších proteinů a proteinových komplexů, kde se příslušné rukopisy teprve 

připravují, a tak celkový počet jeho publikací brzy ještě vzroste. 

V úvodu práce se Jan zabývá velmi zevrubně a na základě podrobného studia vědecké 

literatury (včetně té nejnovější) znalostmi o struktuře a funkci receptorů buněk imunitního 

systému a jejich komplexů, tedy oblastí, v níž úroveň našich znalostí v posledních letech 

výrazně pokročila dopředu. Pěkně zpracovaný literární úvod je navíc o to cennější, že 

kritickým způsobem hodnotí velký objem pro biochemiky ne vždy metodicky srozumitelné 

imunologické literatury, která je navíc často vnitřně kontroverzní s různými možnostmi 

molekulární interpretace některých výsledků. Nejvýznamnější částí práce je pak výsledková 

část spojená s diskuzí, která čtenáře provádí hlavními dosaženými výsledky jeho práce a uvádí 

je do kontextu již dříve dosaženého poznání, zahrnuje imunologické implikace jednotlivých 

získaných poznatků a nastiňuje též perspektivy dalšího výzkumu. 

 

Na základě vynikajících výsledků získaných a publikovaných Janem Bláhou a na základě 

jejich detailní prezentace a diskuze považuji tuto disertační práci za velmi zdařilou a plně ji 

doporučuji k obhajobě a dalšímu řízení. 

 

 

 

V Praze 18. 9. 2017         RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 


