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Cíle práce 
Cílem práce bylo  

1. prokázat a popsat interakce původců lymeské borreliózy (Borrelia burgdorferi s.s. a 
Borrelia garini) s tkáňovými kulturami buněk nespecifické imunitní odpovědi za 
použití metod světlené a transmisní elektronové mikroskopie) 

2. osvojit si techniku kultivace Anaplasma phagocytophilum a mikoskopické detekce 
tohoto mikroorganismu  

 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 
Rozsah práce (počet stran): 79 * 
 
* kap. Výsledky má 18 stran, většinu z toho tvoří obrázky s popisky, vlastní popis výsledků 
zaujímá  max. 4 normostrany textu; kap. Diskuze má necelé 4 strany 
 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 
Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 
 
Literární přehled:  
 
   Odpovídá tématu?    ANO   NE 
 
   Je napsán srozumitelně?    
 
Některé pasáže příliš srozumitelné nejsou. 
 
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 
 
Autorka vesměs použila relevantní údaje z literatury, většinou jde ale pouze o hromadění 
výsledků dosažených jinými autory, které nejsou příliš zahrnuty do širšího kontextu. Autorka 
se nepokusila o syntézu dostupných údajů a formulaci pracovní hypotézy. 
 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?  
 
Citováno je dostatečné množství (kolem 130) literárních zdrojů, vesměs původních prací. 
Několikrát autorka cituje jako jediný zdroj pro uváděné publikaci charakteru učebnice a to ne 
zcela vhodným způsobem. (např. „Hořejší a Bartůňková v kapitole Fagocyty a další buněčné 
složky nespecifické imunity ve své knize Základy imunologie (2002) srovnávají odlišné 
funkce granulocytů a monocytů.“  s. 27) 



 
Materiál a metody: 
 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 
 
    Kolik metod bylo použito?  cca 8 
 
práce s tkáňovými kulturami, stanovení počtu buněk, příprava preparátu pro světelnou 
mikroskopii (dva typy barvení), příprava preparátu pro el. mikroskopii (pouze částečně; část 
přípravy preparátu a pozorování v TEM prováděla školitelka), pozorování světelným 
mikroskopem,  izolace DNA a PCR (obé pomocí komerční sady), agarózová elektroforéza. 
 
Prosím autorku o upřesnění, které metody využívala ona sama a které prováděli jiní.  
 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO, s výhradami    NE 
 
V některých částech autorka zabíhá do zbytečný detailů ( např. seznam běžného 
laboratorního vybavení, kap. 3.1.8  ... špičky, špejle, mikrozkumavky ...), naopak některé 
důležité údaje chybí, např. složení kultivačních médií.  
Média a obohacovadla jsou uváděna pouze zkratkami.  
Není uveden způsob dokumentace mikroskopických pozorování (technika fotografování). 
 
Otázka: Jak se liší složení médií DMEM a RPMI . Proč buněčné linie HL-60 a P388D1 
potřebují jiné médium než monocyty DH82? 
 
Autorka píše, že kultury borélií „byly dodány.“ Není uvedeno kým, ani podrobnější 
informace o průběhu kultivace. Prosím upřesnit.  
 
Otázka: Z jakého důvodu se borélie kultivovaly při 34°C? Experimenty v tkáňových 
kulturách probíhaly při 37°C, nemůže mít taková změna teploty na bakterie vliv? 
 
Převzatý  obrázek elektroforetogramu (Obr. 19) má dokumentovat potvrzenou infekci 
vyšetřovaného psa A. phagocytophilum. Obrázek je nepřehledně popsán, chybí sekvence 
primerů použitých pro PRC, není jasné, co bylo negativní kotrolou. Prosím vysvětlit. 
 
Experimentální část: 
 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    spíše NE,  pouze velmi obecně, chybí pracovní 
hypotéza 
 
Není dobře vysvětleno, jak byly vybrány konkrétní intervaly pro odběry vzorků pro 
mikroskopické preparáty. (Jakýsi pilotní experiment provedený za tímto účelem je zmíněn až 
v diskuzi, výstup z něj ale v práci není).  
V textu je místy odkazováno na čísla vzorků, není ale jasné, o jaké vzorky se jedná. Jediný 
jejich seznam v kapitole 3.2.4. nevysvětluje, jak a proč bylo toto experimentální schéma 
zvoleno. 
 
Není vysvětleno, proč byla pro studium interakce borélií s monocyty zvolena pouze 
kombinace B. burgdorferi a monocyty linie P388 a B. garini a monocyty linie DH82 a už ne 
kombinace opačná. ( Prosím vysvětlit.) Lze opravdu posuzovat vliv virulence daného kmene 



Borrelia na interakci s monocyty, když byla pro každý kmen Borrelia použita jiná linie 
monocytů (navíc z různých organismů – myší vs. psí)?  
 
Otázka: Proč nejsou uvedena žádná pozorování z infekce buněk HL-60 B. burgdorferi? 
(Tab.1 takový experiment uvádí.) 
 
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 
 
 Fotografie z mikroskopických pozorování, které jsou v podstatě jedinými a hlavními 
výstupy této práce, nejsou v příliš dobré kvalitě (zejména v tištěné verzi práce), což je na 
úkor přesvědčivosti prezentovaných výsledků. Na mikrofotografiích zcela chybí šipky či 
podobná vodítka, která by čtenáři pomohla s orientací v obrázcích a dokladovala tvrzení 
autorky.  Elektroforetogram v kap. 4.1.6. je nepřehledně popsán, chybí přesné označení 
velikostí proužku standardu. Viz dále) 
 
 Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky? Co chybí, v čem 
je nedostačující? NEVÍM, neboť žádné otázky na počátku práce položeny nebyly. 
 
Prezentovaných výsledků je poměrně málo (v porovnání s diplomovými pracemi běžně 
obhajovanými na naší katedře).  
V práci postrádám informace o počtu opakování experimentů, počtu pozorovaných 
preparátů. Též chybí statistické vyhodnocení a kontroly (např. fotografie z preparátů 
tkáňových kultur neinfikovaných boréliemi). Není tedy zřejmé, do jaké míry jsou pozorování 
průkazná. 
     
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?     
 
Diskuse je sporá (necelé 4 strany) a spíše popisná, srovnává spíše použitou metodiku 
s postupy jiných autorů, neuvádí získané výsledky příliš do širších souvislostí, autorka v 
podstatě nevyvozuje vlastní závěry.  
 
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 
 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?   v podstatě NE 

 
Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO    NE 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
K formální úrovni práce mám několik následujících výhrad: 
 
Obsah je velmi nepřehledný, neboť jednotlivé úrovně osnovy nejsou odděleny graficky 
(odsazením nebo typem písma). 
Některé názvy kapitol jsou naprosto nevhodně zvoleny – jsou příliš obecné (např. kap. 2.3.1 
Princip, 3.1.8. Ostatní), jedná se o zkratky (kap. 2.5.1. DH82). 
 
Legendy obrázků jsou umístěny nad obrázky (což je nezvyklé), a vůbec nejsou graficky 
(typem písma atp.) odděleny od vlastního textu, což významně snižuje přehlednost práce. 
V oddíle Přehled literatury NEJSOU v textu vůbec odkazy na doprovodné obrázky. 



 
Práce je psána v češtině, která je na mnoha místech poměrně neobratná. V některých 
případech tato jazyková neobratnost, která je někdy úsměvná, místy však již bohužel působí 
čtenáři zásadní potíže při porozumění textu (víceznačné věty, nepřehledné dlouhé věty 
apod.). Některé informace se v textu vícekrát opakují.  
 
Příklady (jen některé z mnoha): 
 
Borrelia jsou ...gramnegativní spirálovité bakterie. ... Buněčná stěna Borrelia je podobná 
stěně gramnegativních bakterií. (s. 11) (nelogické sdělení)  
 
Součástí vnější membrany jsou povrchové lipoproteiny, mezi které patři OspA, OspB, OspC, 
OspD, OspE a OspF, ktere jsou kódovány na plazmidech a mají různý stupeň exprese v 
závislosti na fázi životního cyklu. Borrelia jsou také schopny tyto antigeny měnit 
změnou genové exprese a tento jev jim dává schopnost unikat protilátkové odpovědi... (s.11) 
(nesrozumitelné sdělení) 
 
Během této reakce se nevyvíjí imunologická paměť a zahrnuje komplementový systém, 
fagocytující buňky (neutrofilní granulocyty a makrofágy), NK-buňky a cytokiny, které celý 
proces regulují... (s.17) (vybočení z větné vazby, nesrozumitelné) 
 
Borrelia mohou být nakažena všechna vývojová stádia (larva, nymfa i dospělec), přenáší se 
transovariálním přenosem. (s. 20)  (není zřejmé kdo/co čím může být nakaženo...lze jen 
hádat, že se mluví o klíštěti) 
 
Na cirkulujících monocytech je exprimovaná molekula CD14, která váže komplex LPS, který 
zvyšuje produkci zánětlivých cytokinů a mikrobicidní aktivitu. (s. 33) (Lipopolysacharid 
produkci cytokinů nezvyšuje, zvyšuje ji buňka monocytu. LPS tento proces stimuluje.) 
 
Informace nejsou vždy řazeny logicky za sebou. Např. : 
Termín „morula“ (v souvislosti s A. phagocytophilum) se objevuje poprvé na str. 21, 
vysvětlen je však až na str. 23.  
Na straně 13 autorka píše „...na rozdíl od veziklů ...“ nicméně definice těchto „veziklů“ a 
mechanismus jejich vzniku, je popsán až o odstavec dále. 
V kap. 2.3.1 jsou zmíněny různé typy fagocytózy, osvětleny jsou ale až v dalších kapitolách.  
 
V textu se vyskytuje poměrně vysoké množství překlepů, chyb v interpunkci, i několik 
hrubých gramatických chyb (např. „může napadat koně a psi“, s. 26), což nesvědčí právě o 
vysokém úsilí věnovaném závěrečné redakci práce.  
Autorka se při psaní nevyhnula laboratornímu slangu  („kultivace ze psa“, „barvení 
Giemsou“, „kryotuba“, bifazický, ...).  
 
Při používání zkratek autorka zkratky při prvním použití nevysvětluje, jsou uvedeny pouze 
v úvodním seznamu zkratek, což zhoršuje čtivost textu (při každém prvním výskytu zkratky 
je nutno listovat zpět na seznam). Nevysvětlená zkratka se vyskytuje i v anglickém abstraktu. 
Některé zkratky v seznamu chybí (PTA).  
 
Další poznámky: 
Termín „tělo“ použitý v souvislosti s bakteriální buňkou („tělo Borrelia“, popis k obr. 1) se 
mi zdá nevhodný, podobně jako formulace „Borrelia dorůstá délky (s. 11) ...“  



Zaráží mě pojem „životnost“ buněk použitý pro procentuální podíl živých buněk v kultuře. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Vzhledem k tomu, že cílem práce bylo prokázat interakce borélií s buňkami imunitní 
odpovědi, lze říci, že cíle splněny byly, ovšem s výhradami, které zde uvádím. 
 

V porovnání s jinými pracemi obhájenými na naší katedře je však tato práce spíše 
podprůměrná, obsahuje malé množství výsledků a její formální a jazyková úroveň není 
vysoká. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Prosím vysvětlit, co jsou to přesně „vezikly“ u borélií a jaký je jejich účel, z textu jsme to 
nepochopila.  Na s. 13  se, píše,  že membrána veziklů „se skládá se stejných komponent jako 
buněčná stěna“ – znamená to, že obsahuje peptidoglykan? 
 
Na s. 26 se píše, že „sekvenací PCR produktů“ byl v ČR prokázán, výskyt tří subtypů 
původců HGA“. Jaké sekvence (které geny) byly použity pro srovnávání a proč.  
 
Na s. 28 uvádí autorka rozporuplné výsledky dvou různých prac. skupin, které se zabývaly 
vztahem plazmidů lp25 a lp28-1 k rezistenci borélií vůči fagocytóze monocytů. Jak si 
vysvětlujete takto protichůdné výsledky? 
 
Buněčná linie HL-60 byla izolována z krve pacientky s leukémií, nejedná se tedy zřejmě o 
buňky přirozeně se vyskytující u zdravých jedinců (Nebo ano? Prosím upřesnit.). Nakolik 
jsou tedy výsledky experimentů na této buněčné linii relevantní pro klinickou praxi?  Jako 
jeden se závěrů autorka uvádí, že „buňky HL-60 nejsou vhodné k účinné eradikaci Borrelia 
ani k jejich intracelulárnímu přežívání.“ Co se tím přesně rozumí? Nejsou vhodné pro tento 
typ experimentů? Nebo se v makroorganismu (pokud se tam vyskytují) nepodílí na boji 
s infekcí boréliemi? 
 
Jak si vysvětluje tak velké rozdíly v „životnost“ (podíl živých)  buněk HL-60 v různých 
kultivacích, (uvádí Tab.1. ) – rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou činí 35%. 
 
Jak se pozná stará buňka HL-60 od mladé? (s. 48) 
 
K sekvencím kterých genů jsou komplementární  primery LD a  OspA2 použité pro detekci 
Borrelia burgdorferi v infikované kultuře? Jaké primery tedy byly použity pro PCR reakci, 
jejíž produkt je analyzován na obr. 31?  Prosím obrázek detailně osvětlit – pokud jsou 
správně uvedeny velikosti proužků standardu, velikost produktu není 350bp, jak tvrdí 
autorka. Proč jsou u vzorku B31 dva proužky?  
 
Jaký je vztah výsledků vašich experimentů ke skutečné situaci in vivo? Mohou mít vaše 
výsledky nějaký přínos pro diagnostiku či léčbu lymeské boreliózy? 
 
Pokud jste úspěšně zvládla techniku kultivace  Anaplasma phagocyzophilum, proč jste 
neprováděla žádné další experimenty s touto bakterií?  
 
 



 
Návrh hodnocení oponenta. 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 

 


