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Název práce: Opakované expozice slinám flebotomů: imunitní odpověď 
hostitele a vliv na přenášené patogeny 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je shrnutí publikovaných poznatků o imunitní odpovědi hostitele na 
opakovanou expozici slinám flebotomů a o možnostech využití této odpovědi 
k navození protektivity proti leishmanióze.  
 
 
Struktura (členění) práce:  
 
Práce se skládá z abstraktu, krátkého obecného úvodu, osmnácti stran vlastní 
rešerše, závěru 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? 
 
Autorka cituje na bakalářskou práci dostačujících 56 prací, citace jsou uvedeny 
správně. 
 
 
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): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, text je napsán srozumitelně pouze s malým 
množstvím chyb a překlepů. Vytkla bych pouze jednopísmenné předložky a spojky 
na koncích řádků, zbytečné používání anglikanismů (např. „band“) a chybějící (obr. 
7, 8) nebo ne zcela srozumitelné popisky osy y u některých obrázků. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce by měla mít logičtější strukturu, působí na mě spíš jako prosté hromadění 
faktů bez promyšlenější koncepce. Informace o imunitní odpovědi na antigeny slin 
flebotomů jsou roztříštěné (hlavně díky netradičnímu dělení kapitol podle hostitelů), 
v práci úplně chybí alespoň stručný ucelený popis imunitní odpovědi proti 
leishmaniím. Celkově z uvedené rešerše vyplývá, že data týkající se imunity proti 
slinám flebotomů a možností využití této imunity při vakcinaci proti leishmaniím jsou 
poměrně nejednoznačná a nekonzistentní a že je v této oblasti třeba dalších 
výzkumů. Pokud tomu tak skutečně je, bylo by dobré, kdyby autorka vyzdvihla tento 
fakt v závěru práce. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Na straně 10 uvádíte, že hyaluronidáza ve slinách flebotomů štěpí hyaluronan a tím 
napomáhá šíření parazita v těle hostitele. Je to skutečně primární funkce 
hyaluronidázy? 
 
Na stejné straně zmiňujete, že sliny flebotomů obsahují imunosupresivní složky. 
O jaké složky se konkrétně jedná a jak suprimují imunitu hostitele? 
 
Na straně 11 píšete, že sliny flebotomů působí jako chemoatraktanty pro makrofágy. 
Byly provedeny nějaké migrační testy in vitro, nebo je to pouze předpoklad, který 
vychází z analýzy buněk v myší kůži? 
 
Na straně 15 píšete, že splenocyty izolované z myší vystavených SGS reagovaly na 
inkubaci s SGS téhož druhu flebotoma proliferací. Liší se nějak tato reakce od běžné 
sekundární imunitní odpovědi? 
 
Můžete popsat imunitní odpověď proti leishmaniím a vysvětlit, jaký je rozdíl mezi 
myšími kmeny rezistentními k leishmaniové infekci a kmeny citlivými? 
 
Jaká je úloha protilátek při leishmaniové infekci a při „enhancing“ efektu slin 
flebotomů?                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• 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 
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