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Předložená diplomová práce se zabývá studiem vlivu bezlepkové diety na několik populací 

buněk imunitního systému na modelu NOD myší, které spontánně vyvíjejí diabetes. 

Práce je klasicky členěná, v první části autorka shrnuje současné znalosti o diabetu 1. typu 

a vlivu imunitního systému a výživy při rozvoji tohoto onemocnění. Tato kapitola je psána 

pečlivě, s množstvím formálních nedostatků odpovídajícím diplomové práci. V textu 

v některých případech chybí odkazy na obrázky, na straně 9 je uveden odkaz na graf 1, jedná 

se ale pravděpodobně o obrázek 4. Ale jedná se o poměrně čtivý text shrnující nezbytné 

základní znalosti o problematice. 

Diplomová práce je založena na výsledcích získaných metodou průtokové cytometrie, 

postupy využívané při práci jsou podrobně popsány v kapitolách Materiál a Metodiky. 

Výsledky jsou shrnuty formou grafů, u výsledků získaných průtokovou cytometrií je strategie 

výběru buněk dobře dokumentována. Nicméně zde by bylo vhodné uvést i FMO kontroly, 

logika výběru některých populací není z obrázků bez kontrol jasná (především obr. 11, 12 

(IL-2+) a 15). Proč jsou na obrázcích 11 a 12 regulační T lymfocyty pomocí výběru IL-4 vs 

FoxP3? Není to matoucí zejména při dalším výběru buněk pozitivních na jiné cytokiny? 

Popisy k obrázkům jsou poměrně malé a tudíž špatně čitelné. Autorka pracuje s myším 

modelem spontánního vývoje diabetu, tudíž myši použité v experimentu se liší, ne u všech se 

vyvine diabetes. V tomto ohledu oceňuji homogenitu získaných výsledků, signifikantní 

odchylky jsou malé. Autorčino tvrzení, že v obrázku 15 je tendence k nižšímu počtu 

maturovaných NK buněk v PLN je však bohužel spíše přáním než realitou. 

Získané výsledky jsou v kapitole Diskuse vhodně diskutovány, literární odkazy použité 

v diplomové práci jsou správně citovány. 
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   Autorka v předložené diplomové práci splnila vytyčené cíle: potvrdila, že podávání 

bezlepkové diety snižuje incidenci a oddaluje nástup diabetu 1. typu a má významný vliv na 

některé populace buněk imunitního systému, tím prokázala schopnost získávat, interpretovat a 

diskutovat výsledky. 

Výše uvedené připomínky významně nesnižují kvalitu diplomové práce, předloženou práci 

doporučuji k obhajobě. Celkově hodnotím práci mezi stupni výborně – velmi dobře.  

 

 

 Doplňující otázky: 

1. Jaký je mechanizmus potlačení rozvoje diabetu u mláďat (in utero) po podávání 

bezlepkové diety březím samicím? 

2. Proč podávání bezlepkové diety funguje protektivně pouze v krátkém období po 

narození? 

3. Jaký je možný protektivní/regulační mechanizmus  T lymfocytů bránící rozvoji 

diabetu? Mohou se na těchto mechanizmech podílet specifické populace  T 

lymfocytů ( FoxP3,  NKp46)? Byla potvrzena změna v populaci T lymfocytů 

také u pacientů na bezlepkové dietě, případně u diabetiků? 
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