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Posudek vedoucího na diplomovou práci Bc. Ireny Parohové „Parazitem indukovaná apoptóza u myší 

infikovaných neuropatogenní schistosomou Trichobilharzia regenti“  

Helminty indukovaná apoptóza může vést jak k oslabení hostitelovy imunitní odpovědi, tak vyvolání 

tkáňové patologie. Irena Parohová ve své diplomové práci (DP) studovala indukci apoptózy u myší infi-

kovaných neuropatogenní motolicí Trichobilharzia regenti.  

Cílem její DP bylo (a) detekovat v průběhu infekce fragmentaci DNA, průvodní jev apoptózy, v kůži a 

míše infikovaných myší, (b) charakterizovat výskyt apoptických buněk ve slezině a lymfatických uzli-

nách infikovaných myší a (c) otestovat u vybraných, biologicky relevantních buněčných typů in vitro 

apoptogenní potenciál parazitárních antigenů.  

V úvodu je nutné připomenout, že Irena v DP nenavazovala na zaměření své práce bakalářské. Tento 

„hendikep“ však rychle překonala a v novém tématu se dobře zorientovala. Svědčí o tom mj. i obšírně 

zpracovaný přehled publikací věnovaných helminty indukované apoptóze.  

Zapojování Ireny do práce v laboratoři bylo pozvolnější, postupem času ale získala v provádění experi-

mentů potřebnou samostatnost. Z metod, které si osvojila, bych rád vyzdvihl TUNEL test a detekci 

apoptických buněk pomocí průtokového cytometru. V obou případech se v naší laboratoři jednalo o 

nově zaváděné postupy. U průtokové cytometrie navíc kladně hodnotím, že si Irena vyzkoušela její apli-

kaci na široké spektrum odlišných vzorků.  

K práci Irena vždy přistupovala pozitivně a s úsměvem, a to i v případech, kdy se experimenty z objek-

tivních příčin (nenadálé poruchy průtokového cytometru, několikatýdenní kontaminace inkubátoru) ne-

dařily. Oceňuji také její odhodlání a houževnatost, které projevovala například při časově náročném 

zakládání kultur gliových buněk či přípravě kryořezů myších boltců.  

Design experimentů a jejich výsledky (mj. úspěšně prezentované na Helmintologických dnech 2019) se 

mnou Irena průběžně konzultovala, a tak bylo jejich sepsání do podoby DP poměrně bezproblémové. 

Jazyková a formální úroveň DP je uspokojivá, popis metod a prezentace výsledků jsou přehledně struk-

turované. V diskuzi Irena svá data (sebe)kriticky komentuje a zasazuje do kontextu biologie T. regenti. 

Ve světle zdařilého literárního přehledu je jen možná trochu škoda, že se častěji a šířeji nepustila i do 

konfrontace svých výsledků s daty dostupnými pro další helminty. V některých diskuzních pasážích je 

také patrná jistá „neusazenost“ jejího interpretačního rámce. To osobně přisuzuji ne nezájmu či nekom-

petenci autorky, ale spíš její únavě v poslední fázi psaní DP.  



 

 

  Přírodovědecká fakulta UK 

  Katedra parazitologie 

adresa: Viničná 7, 128 43  Praha 2 telefon: 221 951 816 e-mail: tomas.machacek@natur.cuni.cz 

ičo: 00216208, dič: CZ00216208 fax: 221 951 125 web: www.natur.cuni.cz/biologie/parazitologie 

 

2 

Závěrem mohu shrnout, že Irena Parohová při práci na svém diplomovém projektu prokázala schopnost 

podrobně nastudovat řešenou problematiku, pečlivě provést a vyhodnotit experimenty a jejich výsledky 

následně převést do podoby odborného textu. I přes výše uvedené skutečnosti se domnívám, že k ob-

hajobě předkládá velmi dobrou DP, která přináší nové a zajímavé poznatky o biologii T. regenti v náhod-

ných hostitelích.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 15. srpna 2020 

 

Mgr. Tomáš Macháček 


