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Diplomová práce Bc.Kristýny Hobzové se zabývá studiem přenosu a propagace různých prionových 
kmenů v tkáňových kulturách  
 
Hodnocení výsledků z hlediska tvůrčího přínosu 

Práce se věnuje propagaci a přenosu prionových kmenů, především v neuronální buněčné linii 
CAD5, která je vysoce senzitivní k prionové infekci a tato linie tak může být využitelná pro další studium 
různých aspektů prionových onemocnění. 

Práce je metodologicky dobře dokumentována, prezentuje reprodukovatelné výsledky, závěry 
odpovídají předkládaným výsledkům a neodporují metodice. Dalším přínosem práce je srozumitelný a 
detailní teoretický úvod shrnující aktuální poznatky o modelech pro studium prionových onemocnění a 
podmínkách šíření a propagace prionů v tkáňových kulturách. Předložená práce logicky navazuje na 
výsledky dosud publikovaných prací v odborném mezinárodním tisku. 

Rozsah 79 stran, kolem 100 citací (mezinárodní impaktované články, recentní zdroje), struktura 
i obsah a formální zpracování bohatě splňují nároky na diplomovou práci. 
 
Formální kvalita předloženého spisu 
Formální stránka odpovídá požadavkům na diplomovou práci, nejsou zjevné nedostatky. 
 
Jazyk 
Srozumitelný, čtivý, bez formulačních prohřešků 
 
Hodnocení částí předkládaného spis 
1 Teoretický úvod 
 Text je srozumitelný, logicky řazený, respektuje aktuální trendy a poznatky na poli prionových 
onemocnění. Citace jsou adekvátní, se vztahem k dané problematice, veškeré teoretické údaje jsou 
doloženy relevantními citacemi. Celkově je úvodní část prezentována jako přehledný text, který by ve 
zkrácené a upravené podobě mohl být publikován i separátně (např. ve sborníku). Obrázky jsou 
srozumitelné, některé barevné, popisky dobře vysvětlují a doplňují informace obsažené v obrázku, 
citace zdrojů jsou uvedeny. 
 
2 Materiál a metody 

Metodika je popisována zevrubně, včetně detailních popisů práce s tkáňovými kulturami, jsou 
uvedeny velmi přesně všechny používané přístroje, což umožňuje případnému zájemci nejen pochopit 
studijní protokol, ale i dané experimenty ověřit či zopakovat na jiném pracovišti. 
 
3 Výsledky  

Výsledky jsou prezentována celkem na 30 stranách textu, doprovázené celkem 12 relevantními 
obrázky s vysvětlivkami, z metodologického pohledu bez nedostatků. Předložené detailní výsledky jsou 
velmi dobrým podkladem pro následující diskusi. 
 
4 Diskuse 

Diskuse svým rozsahem i strukturou a členěním plně reflektuje studovanou problematiku i 
zjištěné výsledky. Je rozdělena do několika kapitol, které odpovídají obdobně členěnému textu 
v metodice i v sekci výsledků. Jednotlivé body diskuse vyplývají z předchozího textu a jsou založeny na 
naměřených výsledcích. 
  



Dle názoru oponenta je předložená práce kvalitní, dobře strukturovaná, prokazuje schopnost 
autorky pracovat s odbornou literaturou, provádět komplexní experimenty, hodnotit zjištěné 
výsledky a formulovat myšlenky a souvislosti. Doporučuji tuto diplomovou práci k obhájení. 

 
 
Dílčí připomínky k práci a otázky do diskuse 

1) V úvodní části (str 3) je obecně vysvětlena podstata a cíle práce, chybí však jasně formulovaná 
hypotéza 
 

2) V textu je opakovaně překlep v označení Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci 
 

3) Tkáňová kultura CAD5, vnímavá k prionové infekci, je studována jako hlavní model pro studium 
prionových chorob. Kontrolní kulturou, která má výrazně sníženou expresi prionového proteinu 
(PrPc) je linie LP1. Proč je exprese PrPc snížena právě na 10% a jakým způsobem lze tento údaj 
laboratorně ověřit? 
 

4) Při přípravě myších mozků je uvedeno (v úvodní části metodiky), že „myši byly zabity po 
objevení klinických příznaků a jejich mozky byly skladovány při -80°C“. O jaké klinické příznaky 
se jednalo? Byla zvířata usmrcena hned po objevení prvních příznaků, nebo po určitém 
časovém odstupu? Byla usmrcená zvířata ve stejné fázi onemocnění a tudíž vzájemně 
porovnatelná? Lišily se jejich mozky? 
 

5) V oddílu výsledky se v souvislosti s mozkovým homogenizátem (MH) uvádí „MH byly připraveny 
z myší v terminálním stadiu prionové choroby po inokulaci různými myšími adaptovanými 
prionovými kmeny“. Jak bylo definováno terminální stadium prionové choroby u pokusných 
zvířat? Jednalo se o zcela odlišný protokol než protokol diskutovaný výše (viz předchozí bod)? 
 

6) Lišily se MH po inokulaci různými kmeny? 
 

7) V oddílu věnovanému kokultivaci s nepřímými buněčným kontaktem (str. 59) je srovnávána linie 
CAD5 s linií CAD5ME7. Z textu není zcela zřejmý rozdíl mezi přenosem prionu buněčnou linií a 
přímo buněčným kontaktem. Lišily se jednotlivé kmeny z tohoto pohledu? 

 
 

MUDr. Robert Rusina, Ph.D.      V Praze dne 25.5.2011 
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