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Yéůení členové komise pro obhajoby diplomoých prací a státní závěrečné zkoušky,

dovolte mi abych zhodnotil působení paní Lenky Sadílkové v naší laboratoři a zároveň se

ryjádřilk její předložené diplomové práci.

Lenka Sadílková přišla do laboratoře v dubnu roku 2004 a ve velmi krátké době si

osvojila pestrou škálu základních molekulámě-biologických a biochemických technik. Proto

zanedlouho po svém příchodu dostala svůj první samostatný úkol' jehoŽ cílem bylo zavést

noý systém pro expresi rekombinantního adenylátcyklasového toxinu a jeho mutantních

variant v buňkách Escherichia coli, kteý by umoŽňoval r,yšŠí produkci poŽadovaných

proteinů než systóm, kteý se v naší laboratoři řadu let pouŽíval. Během několika ýdnů se jí
podařilo noý systém úspěšně zavést a ukénat, Že mnoŽství rekombinantních proteinů, která

v něm lze produkovat jsou několikrát r,yšší neŽ v systému původním. Tento systém byl proto

v1llžit nejen v její další práci, ale je také v současnosti hojně vylživán ostatními členy

laboratoře.

Hlavní náplní diplomové práce Lenky Sadílkové ale měla byt konstrukce, nadprodukce

a purifikace několika riztýcLt variant adenylátcyklasového toxinu. Úspěšně se jí podařilo

zkonstruovat sadu plasmidů, pomocí qrše zmíněného expresního systému znich
nadprodukovat poŽadované proteiny a ty následně r,1'purifikovat ze získané bakteriální

biomasy v miligramových mnoŽstvích. Pomocí těchto \Ysoce puriťrkovaných proteinů pak

bylo ve spolupracující laboratoři Prof. Leclerc na Pasteurově institutu ukináno, že

adenylátcyklasoý toxin je schopen dopravovat k prezentaci na molekulách hlavního

histokompatibilního komplexu II. třídy celé rekombinantní proteiny a ne pouze jejich krátké

imunodominantní peptidy, jak bylo ukázáno dříve. Kromě toho se podařilo prokérzat, že je

k tóto dopravě zce|a nezbýná hydrofobní doména toxinu. Získané ýsledky tak otevírají další



možnosti při qnržití molekuly adenylátcyklasového toxinu jakoŽto nového nosiče antigenů a

stanou se základem publikace.

Všechny experimenty vedoucí k ýše uvedeným ýsledkům se Lence Sadílkové

podařilo namísto původně plánovaných dvou let provést díky její zručnosti a vysokému

pracovnímu nasazení během jediného roku. Místo toho, aby získarý čas věnovala studiu

prvního ročníku medicíny, na kterou byla přijata' s pracovitostí sobě vlastní se souěasně se

studiem pustila i do zcela nového projektu. Během dalšího roku se jí tak podařilo

nashromáŽdit celou řadu originálních výsledků' pomocí níchž prokéza|a, Že samoštěpitelný

modul proteinu FrpC baktérie Neisseria meningitidis je moŽné wvžít ke konstrukci nového

typu samoštěpitelné aÍrnitní kotr,y a následné purifikaci rŮzných typů rozpustných

rekombinantních proteinů. Získané ýsledky shrnula ve druhé části své diplomové práce a

také je prezentovala v dubnu tohoto roku formou posteru na konferenci ve Spojených státech,

kde o ně projevily zájem zástupci několika biotechnologických firem. V současné době

dokoněuje na tomto tématu ještě několik pokusů, jejichŽ ýsledky se stanou spolu s ostatními

souěástí pěkné publikace.

JIž od počátku pobytu v naší laboratoři projevovala Lenka Sadílková znaěný zájem o

studovanou problematiku, nečinilo ji nejmenší problémy se v ní orientovat a vyhledávat si k ní

potřebné informace, k čemuŽ určitě přispěla i její předchozí velmi dobrá teoretická pruprava.

Po krátké době tak byla schopna nejenom samostatně pracovat na zadaných úkolech, ale také

si své experimenty samostatně plánovat a o získaných ýsledcích zasvěceně diskutovat.

V případě potřeby neváhala v laboratoři zavést zce|a nové metody, znichž některé úspěšně

předala i sqfm starším a zkušenějším kolegům, pro které se časem stala partnerem' s kteým

stojí za to se poradit. Díky svému nadání' výjimečné pracovitosti a touze poztávat nové věci

se jí tak podařilo nashromáŽdit úctyhodné množství původních ýsledků, které se staly

základem předkládané diplomové práce.

S ohledem na výše uvedené proto mohu jen konstatovat' že diplomantka zcela

prokárzala schopnost samostatně experimentálně pracovat, prezentovat a kriticky zhodnocovat

získané lysledky a zátoveí úspěšně splnila všechny rrytyčené cíle diplomové práce' kterou

doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit ji velmi kladně.

Závěrem bych rád tence Sadílkové poděkoval za všechno co pro naši laboratoř

vykonala a popřál jí hodně zdaru v další experimentáIni práci i studiu.
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