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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Jana Bláhy 
 

Study of structure and interaction of human lymphocyte receptors 
 
V disertační práci předkladatele je řešena aktuální problematika strukturní biochemie 
s přesahem do funkční imunologie. Kromě ní je řešena i metodická optimalizace 
expresních přístupů pro přípravu  rekombinantních proteinů v množství a kvalitě, která je 
dostatečná pro krystalizační experimenty s následným ziskem difrakčních dat a struktur 
proteinů s dostatečným rozlišením. Práce zahrnuje tři publikace v recenzovaných 
vědeckých impaktovaných časopisech, z toho dvě prvoautorské publikace. Současně je 
presentován text práce zaslané do redakce časopisu. Kromě těchto prací uvádí 
předkladatel ještě dva texty odeslaných publikací, které nejsou součástí práce. 
 
Text práce je napsán ve velmi dobré angličtině, obsahuje poměrně malé množství 
překlepů nebo formálních nedostatků (např. CD96 na str. 16 místo CD94), či chybějící 
vysvětlení některých zkratek. Musím ohodnotit vysokou formální i gramatickou úroveň, jen 
text čtenáři komplikuje poměrně značné množství použitých zkratek a také forma uvádění 
citací v textu. Drobnou vyjímkou z tohoto pohledu je český abstrakt a český souhrn, který 
příliš nekoresponduje svou kvalitou s ostatním textem nebo naopak až příliš. Občas jsou 
v něm přítomny jazykové a formulační neobratnosti, a příliš otrocký překlad jinak pěkného 
anglického textu. To je však skutečně jen drobnost, pokud tento souhrn není brán jako 
vizitka dané práce. 
 
V úvodu je čtenář postupně uveden do tématu, který obsahuje přehledně mnoho 
potřebných informací pro pochopení výsledkové části a diskuse. Tato část se mi velmi 
líbila, jen bych možná doporučil zmínit i dostupné prameny k metodické části, pokud je 
cílem i optimalizace nějakého metodického postupu (v tomto případě exprese proteinů 
v eukaryotním systému). Výsledková část obsahuje dva tématické okruhy shrnující 
informace ze tří použitých publikací a jednoho dosud nepublikovaného textu. Vysoce 
hodnotím především druhou část interpretující strukturní data.  
 
K publikacím, které mimo jiné řeší optimalizaci experimentálního přístupu k expresi 
rekombinantních proteinů, mám dva dotazy. 
 Můžete vysvětlit jak jste dospěl k závěru, že vyšší koncentrace buněk a plasmidu 
při zachování jejich stejného poměru povede k vyššímu výtěžku transfekce a následně i 
exprese proteinů? Jaký je mechanismus účinku ko-transfekce f27 a aFGF (str. 37)? 
 Můžete detailněji vysvětlit a podpořit daty uvedené zlepšení po aplikaci enzymově 
řízené integrace expresní kasety do chromosomální DNA a také použití UCOE (ubiquitous 
chromatin opening elements, str. 41)? 
 
K dalším uvedeným publikacím, které řeší strukturně funkční výzkum s použitím řady 
experimentálních technik, mám jednu prostou a jednu spekulativní otázku.  
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 Do jakého časopisu byl text připravené publikace odeslán a v jakém je stupni 
recenzní řízení? 
 Můžete diskutovat a aproximovat získaná strukturní data spolu s interpretací a 
závěry z pohledu vysoké glykosylace LLT1-WT (viz. obr. 4 v publikaci Blaha J. et al. 
(2015) Protein Expr Purif 109) a také z pohledu citované publikace autorů Kita S. et al. 
(2015) Eur J Immunol 45? 
 
Předkládaná disertační práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na disertační 
práci. Autor prokázal vědeckou erudici, tvůrčí potenciál, schopnost přesné experimentální 
práce, korektní analýzy a kritické diskuse získaných dat. Především bych chtěl  zdůraznit 
velmi významný potenciál optimalizovaného experimentálního přístupu k expresi 
rekombinantních proteinů a množství použitých experimentálních přístupů pro získané 
strukturně-funkční výsledky. 
 
Podle Studijního a zkušebního řádu Přírodovědecké fakulty UK v Praze doporučuji 
předloženou práci Mgr. Jana Bláhy přijmout k obhajobě, protože prokazuje předpoklady 
autora k samostatné tvořivé vědecké práci. Na základě úspěšné obhajoby doporočuji 
udělení titulu „Ph.D.“ předkladateli. 
 
 
V Praze dne 17. září 2017 
 
 
 

Doc. Miroslav Šulc, PhD. 
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