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Zánět, ať už akutní, či ještě více ten chronický, je potvrzeným rizikovým faktorem 

patologické kostní resorpce. Není proto překvapující, že velká část zánětlivých onemocnění je 

komplikována poruchou kostního metabolismu, často diagnostikovanou v podobě 

osteoporózy. Nejinak je tomu u revmatických onemocnění autoimunitní povahy. Z těchto 

chorob se jako unikátní jeví spondyloartritidy (SpA), kde je lokální patologická novotvorba 

kosti v podobě osteofytů nezřídka doprovázena na systémové úrovni osteoresorpcí. Zkoumání 

mechanismů těchto dvou protichůdných jevů na buněčné a molekulární úrovni napomůže k 

pochopení klíčových projevů choroby limitujících pacienta v běžném životě. Předkládaná 

práce využívá in vitro přístupů a zaměřuje se na proces osteoklastogeneze coby mechanismu 

vzniku kost resorbujících buněk.  

Cílem bylo prozkoumat osteoklastogenní potenciál monocytů krve, periferních 

prekurzorů osteoklastů, pacientů různých forem axiální spondyloartritidy a to jednak 

dohromady, a jednak u každé formy nemoci zvlášť. Dalším cílem bylo otestovat 

předpokládaný pro-osteoklastogenní účinek sér pacientů SpA ve srovnání se séry zdravých 

jedinců a posoudit jej také v závislosti na formě onemocnění. 

Práce byla vypsána a provedena ve spolupráci s Revmatologickým ústavem Praha. 

Konečnou podobu práce, zejm. stran počtu zkoumaných subjektů, ovlivnila v nemalé míře 

koronavirová pandemie, která na 4 měsíce omezila kontakty s pacienty, což je skutečně 

citelný výpadek (a standardní spolupráce dosud nebyla ani zdaleka v původní míře obnovena).  

 

Hodnocení: 

K práci v laboratoři přistupovala Eva Šebová zodpovědně, byla až nadstandardně 

iniciativní, sama aktivně přicházela s návrhy designu dalších experimentů. Velmi aktivně se 

zapojila také do hledání optimálního způsobu, jak zprocesovat hrubá dat. Část výsledků své 

práce zpracovala a zaslala ve formě abstraktu a rozšířeného abstraktu k prezentaci na české a 

slovenské studentské vědecké konference, a zároveň na mezinárodní sjezd organizovaný 

Evropskou ligou proti revmatismu (EULAR). (Aktivní účast na všech akcích byla z důvodu 

koronavirové pandemie zrušena, EULAR proběhl ve formě e-konference.)  

Diametrálně odlišný však byl Evin přístup k tvorbě samotného textu DP; tuto část 

diplomového projektu Eva bohužel podcenila a svým přístupem nedala prostor ani sobě, ani 

školiteli na textu/s textem a daty systematicky pracovat a vytěžit na maximum jejich 

potenciál. Finální verzi DP jsem četla až po jejím odevzdání a v práci jsou tak pasáže, jejichž 

podobu jsem už neměla možnost korigovat − část teoretického úvodu, diskuze, závěr, přičemž 

zejména poslední dvě jmenované považuji za nejslabší části předkládané práce.  

 

 



Přes zmíněné výtky předkládaná práce splňuje požadavky na práce tohoto typu kladené. Se 

zohledněním všeho výše uvedeného diplomovou práci Bc. Evy Šebové doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Otázky: 

1) Skupina AS se v rámci zkoumaných skupin svými výsledky nejvíce vymyká, což 

ovšem nepřekvapí, uvědomíme-li si, že se jedná o klinicky nejzávažnější formu 

nemoci. Dobře patrné to je např. v případě, kdy sérum pacientů AS, jsou-li k němu 

přidány osteoklastogenní cytokiny M-CSF a RANKL, aktivují osteoklastogenezi 

zdravých monocytů nejvíce ze všech porovnávaných sér, zatímco v případě, že 

zkoumáme účinek AS séra samotného (spontánní osteoklastogeneze), je jeho 

osteoklastogenní efekt na zdravé monocyty totožný či dokonce nepatrně nižší než 

všech ostatních zkoumaných sér. Jaká by mohla být příčina? 

 

2) U indukovaných kultivací se zdá být variabilita v počtu diferencovaných osteoklastů v 

rámci skupiny větší než u spontánní diferenciace (např. grafy 1 a 2 vs. graf 3, či 

kombinovaný graf 9 aj.). Je možné, že osteoklastogeneze v in vitro podmínkách 

v lidském séru bez přídavku osteoklastogenních cytokinů probíhá více homogenně než 

v případě, kdy se do totožné kultury přidají cytokiny M-CSF a RANKL (nezávisle na 

množství)? Pokud by to tak bylo, dalo by se to nějak vysvětlit? 
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