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Na úvod bych chtěl konstatovat, že předložená diplomová práce je psána velice dobrou výstižnou
angličtinou, s minimem překlepů a formálních nedostatků.
V literárním přehledu autorka shrnuje problematiku embryonálních fagocytů, zde v řadě aspektů vyčerpává
literární zdroje, které jsou na dané téma k disposici. Dále se autorka věnuje problematice TLR, které
diskutuje v kontextu embryogenese. Vzhledem k obrovskému rozsahu literatury o TLR se autorka zmiňuje o
nejdůležitějších faktech. Rozsah této části diplomové práce je zcela dostatečný pro uvedení do problematiky,
obsahuje ty nejnovější popř. nejvýznamnější relevantní práce, které provazuje do logického a sevřeného
kontextu vystihujícího současný stav poznání vdané oblasti bádání.
 Na straně 35 je uvedena tabulka sumarizující TLR a jejich ligandy. Zvláště TLR2 a TLR4 vykazují
velký počet ligandů. Jaký je váš názor na schopnost jedné molekuly specificky vázat tolik strukturně
rozdílných molekul?
 V práci jsou zmiňovány v embryu lokalizované maternálně-derivované fagocyty. Existují data o
jejich fenotypu, jakým maternálním buňkám odpovídají, jak dlouho v embryu přežívají, mohou se
v embryu diferencovat z nefagocytárních prekurzorů?
 Jednou z diskutovaných a posléze studovaných molekul je membránový protein SIGIRR, jaký je
molekulární mechanismus jeho regulačního působení?
 V práci je diskutována role TLR v ontogenesi s relativizací klasických ligandů. Není možné, že

unikátní fetální makrofágy slouží jako součást systému testujícího kvalitu embryí a
terminující jejich vývoj v případě významné poruchy morfogeneze – v tomto případě výskytu
ligandů TLR indikující embryonální infekci nebo stresové faktory indikující funkční nebo
strukturální defekt?
Kapitola materiál a metody je stručná dobře zpracovaná, obsahuje všechny důležité informace a umožňuje
reprodukování a pochopení experimentů. Metodický rozsah, který si během své práce osvojila Tereza
Vavrochová je zcela dostatečný pro vytvoření kvalitní diplomové práce – zahrnuje techniky izolace a
kultivace buněk, průtokovou cytometrii, techniky molekulární genetiky (design primerů, izolace RNA,

reverzní transkripce, kvantitativní RT-PCR), testování umlčování genů v časných embryích.
Výsledky prokazují vědeckou kompetentnost autorky. Získaná data jsou jasně formulovaná a logicky
uspořádaná. Práce obsahuje velké množství prioritních dat, která jsou velice zajímavá a zcela jistě povedou
k brzké publikaci. Autorka studuje expresní profily vybraných TLR (jaké technické problémy vyloučily TLR8
z analýzy?) a příslušných adaptorových proteinů. Získala velice zajímavá data, která ukazují na dosud
neznámé role těchto důležitých regulátorů imunitní odpovědi. Dále byla testována povrchová exprese TLR2
a 4 v kontextu markerů embryonálních fagocytických populací. Zajímavý experimentální přístup byl využit
pro odlišení maternálních a embryonálních fagocytů. Zde se objevila komplikace v absenci exprese EGFP
v některých embryonálních buňkách. Máte proto nějaké vysvětlení, nebo dříve publikovaný precedens? Zcela
prioritní jsou expresní data srovnávající s embryonální fagocyty s dalšími buněčnými typy, kdy se autorce
podařilo identifikovat skupinu proteinů – potenciálních specifických markerů embryonálních fagocytů, které
by po zevrubné charakterizaci mohly otevřít zcela novou oblast výzkumu. Která z vytipovaných molekul se
jeví jako nejnadějnější? Vyskytují se v seznamu 11 molekul některé, které jste měli předem vytipovány? Proti
kolika molekulám se vám podařilo získat komerčně dostupné reagencie pro další charakterizaci? Zmíněny
jsou probíhající experimenty, které ukazují na promyšlené experimentální uspořádání a logiku a cílení celého
projektu.
Diskuse jasně ukazuje autorčinu schopnost kriticky zhodnotit své experimentální výsledky a uvést je do
kontextu s recentní literaturou. Všechny podstatné výsledky jsou zevrubně diskutovány, této části práce není
co vytknout.
Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako velice kvalitní. Doporučuji hodnotící komisi kladné
hodnocení - známku výborně. Osobně přeji autorce mnoho úspěchů v dobře nastartované vědecké kariéře.
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