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Posudek na bakalářskou práci 
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Autor: Tereza Kratochvílová 
 
Název práce: Role makrofágů a oxidu dusnatého v interakci leishmanie – 
flebotomus – hostitel 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předložená bakalářská práce je rešerší současných poznatků o interakcích mezi 
leishmaniemi, makrofágy a slinami/lyzátem slinných žláz flebotomů. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce se skládá z abstraktu, devatenácti stran textu rozděleného do šesti kapitol 
a seznamu použité literatury. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam literatury obsahuje na bakalářskou práci úctyhodných 104 položek, většina 
citovaných prací je relevantních a ocitovaných správně. Autorka by v českém textu 
neměla dvojice autorů v citacích spojovat anglickým „and“, pokud je v seznamu 
literatury víc článků od jednoho autora, měly by být tyto publikace řazeny podle roku 
vydání. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
V textu je relativně málo stylistických neobratností a formálních chyb. Objevují se 
anglikanismy („enhancing“ efekt, typ II aktivované makrofágy), jednopísmenné 
spojky a předložky na koncích řádků, příliš mnoho čárek v souvětích a chybějící 
podmět v některých větách. Některá cizí slova nejsou použita úplně vhodně, 
například „eradikace“ je eliminace patogenního agens z geografické oblasti, pro 
eliminaci patogenů z konkrétního hostitele se, pokud vím, nepoužívá. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Bakalářská práce Terezy Kratochvílové dostatečně shrnuje současné poznatky 
o interakcích mezi leishmaniemi, makrofágy a slinami flebotomů a bude velmi 
dobrým základem pro plánovanou diplomovou práci. Práci jednoznačně doporučuji 
k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Faktických chyb jsem našla velmi málo. Polarizace CD4+ T lymfocytů na straně 8 je 
popsána velmi zjednodušeně, autorka nerozlišuje obecně uznávané subtypy 
lymfocytů od subtypů zatím spíše hypotetických. Zatímco regulační T lymfocyty 
a efektorové Th1, Th2 a Th17 lymfocyty patří mezi populace uznávané většinou 
autorů, o subtypech Th22 a Th9 se zatím spíše diskutuje (pokud zadáme jednotlivé 
populace do databáze PubMed, objeví se přibližně 10 článků o Th22, 130 článků 
o Th9 a téměř 1600 prací o Th17 buňkách). Th17 lymfocyty patří navíc 
k nejatraktivnějším tématům imunologie už od roku 2006 a uvedená citace z roku 
2010 tedy není příliš relevantní, lepší by bylo citovat nějakou z původnějších prací.  
 
Na straně 19 uvádí autorka, že podle práce Costy et al. (2004) snižují sliny 
flebotoma Lutzomyia longipaplpis expresi molekul CD80 a zvyšují expresi molekul 
CD86 jak na monocytech, tak na makrofázích. V článku je ale uvedeno, že sliny 
zvyšují expresi CD86 pouze u monocytů, u makrofágů ji naopak snižují.  
 
V kapitole Závěr píše autorka, že: „Leishmanie modulují imunitní odpověď hostitele 
směrem k Th2, čímž se výrazně komplikuje průběh nákazy.“ V předložené rešerši je 
však pouze porovnán průběh nákazy u rezistentních a citlivých myší, o přímém 
efektu leishmanií na polarizaci Th lymfocytů jsem v práci žádnou zmínku nenašla. 
 
Otázky: 
 
Na straně 5 zmiňujete hypotézu „trojského koně“, můžete mi tuto hypotézu 
podrobněji přiblížit? 
 
Na straně 8 píšete, že T lymfocyt, aby se diferencoval v efektorovou buňku, musí 
dostat od buněk prezentujících antigen 2 signály – aktivační (interakce MHCII – 
TCR) a kostimulační (interakce CD28/CD40L – CD86 + CD80/CD40). Můžete 
popsat, co vede k polarizaci T lymfocytů?  
 
Na straně 14 uvádíte, že „LPG promastigotů Leishmania donovani je exprimován 
v množství přibližně 6 x 106“. Jedná se o množství molekul na jednoho parazita? 
Jakou metodou autoři expresi stanovovali? 
 
 V kapitole 5. 4. několikrát zmiňujete injikaci leishmanií společně se slinnými žlázami 
flebotomů. Jedná se vždy o množstevní ekvivalent, nebo se skutečně injikují do myši 
dvě konkrétní zlyzované slinné žlázy? Jak se připravuje lyzát slinných žláz u vás 
v laboratoři? 
 
Na straně 22 uvádíte, že sliny flebotomů zvyšují virulenci leishmanií. Mají sliny 
opravdu vliv přímo na leishmanie? Neovlivňují spíš vnímavost hostitele k infekci? 
Pokud skutečně sliny ovlivňují leishmanie jako takové, můžete tento vliv popsat? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 
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• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k 

jednotlivým bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí 
posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail mikes@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: RNDr. Libor Mikeš, Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 
Praha 2 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/pravidla
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