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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: Cílem práce bylo zhodnotit 
interakce dvou druhů Borrelia ( s rozdílnou virulencí ) s buňkami tkáňových kultur HL-60 a 
P388 D1 a DH 82 pomocí zobrazovacích metod pro světelnou a elektronovou mikroskopií. 
Konfirmovat přítomnosti Borrelia a Anaplasma spp. v tkáňových kulturách izolací DNA a 
metodou PCR 
 
 
 
 
 
 
Přístup studenta k práci s literaturou: Studentka byla seznámena z literaturou a 
publikacemi školitele a sama si ověřoval další prameny týkající se interakcí bakterií s 
buňkami 
 
 
 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
Studentka se učila zcela nové zobrazovací metody pro izolaci a kultivaci dvou druhů 
virulentní  Borrelia garinii a nevirulentní B. burgdorferi s.s. v tkáňových kulturách 
leukemických buněk HL-60 a v monocytech P388 D1 a DH 82.  Zajištění přísných podmínek 
pro tkáňové kultury , jejich kvantifikaci, barvení na roztěrech, fixace pro světelnou a 
elektronovou mikroskopií vyžadoval pečlivý přístup studenta. Kmeny borrelií jí byly dodány 
z našich sbírek. Studence byly předány metody pro izolaci DNA a průkaz DNA uvedených 
bakterií pomocí PCR. 
Po předání všech postupů studentka aktivně provedla několik experimentů a po diskusi se 
školitelem se ukázalo, že některé výsledky jsou prioritní např. tvorba syncytia monocytů po 
ataku virulentního kmene B. garinii. Studentka byla též seznámena s metodou kultivace 
Anaplasma phagocytophilum , izolované ze psa na buňkách HL-60. Docházela do laboratoře 
v rámci studijních možností. S aktivní prací studentky jsem byla spokojena. 
 
 
 
Přístup studenta při sepisování práce: 
Studentka sepsala práci samostatně a některé pasáže několikrát konsultovala se školitelem. 
 
 



 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Bylo by vhodné některé výsledky, které se zdají být prioritní 
zpracovat publikačně. Celkově práci hodnotím kladně. Domnívám se, že studentka má 
předpoklady pro výzkumnou činnost. 
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