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Předložená dizertační práce je zaměřena na velice aktuální téma molekulárních mechanismů regulace zánětlivé 

reakce v buňkách přirozené imunity. Školící laboratoř se dlouhodobě zaměřuje na pochopení základních otázek 

fungování imunitních dějů na molekulární úrovni, včetně hledání funkce nově objevených molekul, typicky 

transmembránových adaptorových proteinů. V případě oponované práce se jedná o snahu pochopit molekulární 

mechanismy „ladění“ imunitní odpovědi v kontextu zánětu se zahrnutím velkého spektra relevantních 

signalizačních molekul s využitím in vivo myšího modelu.  

Za účelem realizace diplomového projektu si Kristýna Ilievovová musela osvojit celou řadu metodik, které ve své 

práci velice dobře popsala, z výsledkové části je zřejmé, že je s jejich pomocí schopná získat vysoce kvalitní 

experimentální data. Kladem práce je schopnost data interpretovat a postavit experimenty s vhodnými 

kontrolami tak, aby získaná data byla robustní a měla obecnější platnost. 

V předložené práci se dále kombinuje obsahová kvalita s kvalitou formální. Kristýna Ilievovová se formátu své 

práce zhostila velice dobře, sepsala ji čtivě s minimem formálních nepřesností. Citovaná literatura je 

reprezentativní, počtem dostačující. Kladem práce je kvalitní diskuse, která se nejen zamýšlí nad získanými daty, 

ale též je vhodně uvádí do publikovaných prací. 

K práci bych měl několik dotazů a dalších specifických komentářů: 

1. Hned na úvod je zmíněno, že rekurentní multifokální osteomyelitida (tedy patologie relevantní pro 

studovaný zánětlivý model) se projevuje strerilním zánětem. V textu je dále zmiňován „mikrobiomový“ 

kontext příslušných patologií. Zajímalo by mne, zda se ve všech případech jedná o skutečně o typický 

sterilní zánět, není zde mikrobiální spouštěč, popř. jak vypadá kostní zánět za bezmikrobních 

(gnotobiologických) podmínek, pokud samozřejmě taková data existují.  V práci by určitě mohlo být toto 

téma zmíněno obšírněji – např. v kontextu tzv. „Microbial osteoporosis“ (doi: 10.1002/mbo3.810). 

2. V práci je provedena aktivace buněčných populací pomocí siliky. Jaký je příslušný mechanismus? Dala by 

se silika použít jako vakcinační adjuvans? 

3. V práci byly použity mj. jako modelový buněčný typ neutrofilní granulocyty. O nich je známo, že mají 

krátkou dobu života a vykazují poměrně značnou heterogenitu (např. doi: 10.1038/s41577-019-0141-8). 

Zajímalo by mne, zda se dají jednotlivé rozdílně „staré“ neutrofily (s možným odlišným nastavením svých 

fyziologických parametrů) od sebe oddělit, popř. separovat jednotlivé funkční subpopulace – je totiž 

možné, že v některé z nich budou např. fosforylační stavy studovaných molekul lépe vyhraněné.  

4. V metodách konstatujete, že vaše izolace granulocytů pro biochemické experimenty byly kontaminovány 

monocyty. Nezkoušeli jste kvantifikaci fosforylace s využitím průtokové cytometrie pomocí specifických 

protilátek použitých při WB analýzách? 

5. V diskusi je zmiňována infiltrace postižené tkáně makrofágy (fenotypový znak CMO myší), nemohlo by 

se jednat o buňky schopné fúzovat v osteoklasty, které jsou v práci diskutovány jako možný buněčný 

mechanismus tkáňové patologie? 

 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že předložená diplomová práce je zajímavým příspěvkem k důležitému 

biomedicínskému tématu. Práce je sepsána čtivě, formálně na solidní úrovni, a co je důležité zmínit, pomocí 

kombinace metodik vhodně zvolených pro testování příslušné hypotézy. Tuto práci doporučuji k obhajobě s 

výborným hodnocením.  
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