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Školitelský posudek na diplomovou práci Bc. Adély Dusilové 

V předložené diplomové práci nazvané „Porovnání tvorby cytokinů novorozeneckými 
leukocyty dětí zdravých a alergických matek“ Adéla Dusilová analyzovala produkci cytokinů 
různými metodami s cílem zjistit, zda již na úrovni buněk pupečníkové krve by bylo možné 
sledovat pro-alergické ladění imunitního systému dětí s vyšším rizikem vzniku alergie (děti 
alergických matek) ve srovnání s dětmi s relativně nízkým rizikem vzniku alergie (děti 
zdravých matek). Ačkoliv autorka nezjistila výrazný rozdíl mezi jednotlivými skupinami 
v tvorbě cytokinů po specifické stimulaci alergeny, tak po polyklonální stimulaci je zřetelný 
trend k obecně vyšší tvorbě cytokinů buňkami pupečníkové krve dětí alergických matek. 
Autorka tento rozdíl vysvětluje jako obecně vyšší reaktivitu buněk pupečníkové krve dětí 
alergických matek, která byla již na našem pracovišti popsána. 
 Chtěl bych vyzdvihnout velmi podrobně a přehledně zpracovaný literární úvod, kde 
Adéla zmiňuje nejen imunitní mechanizmy podílející se na toleranci plodu matkou v průběhu 
těhotenství ale i možnosti proalergického ladění imunitního systému fetu. V literárním úvodu 
studentka uvádí prognostické znaky poukazující na zvýšené riziko vzniku alergie stanovované 
různými výzkumnými skupinami v pupečníkové krvi včetně tvorby Th1 a Th2 cytokinů. 
 Studentka velmi dobře zvládla práci s literaturou, o čemž svědčí bohatá diskuze 
s velmi podrobným porovnáním dosažených výsledků s pracemi předních světových 
pracovišť věnujícím se této problematice. 
 Adéla patří mezi metodicky velmi zdatné studenty. Již v průběhu vypracovávání  
své bakalářské práce se seznámila s imunoenzymatickými metodami, izolací buněk 
pupečníkové krve a buněčnými kulturami. Po nástupu na magisterské studium si studentka 
velmi brzy osvojila molekulárně biologické metody a průtokovou cytometrii a stala  
se tak samostatně pracujícím členem naší laboratoře. Při práci v laboratoři oceňuji zejména 
její systematičnost, preciznost a smysl pro detail. Při následném zpracování získaných dat 
prokázala autorka schopnost se velmi rychle zorientovat v problematice a osvojit si práci 
s počítačovými programy pro analýzu a statistické vyhodnocení výsledků. 
 Rovněž k vlastnímu sepisování diplomové práce přistupovala Adéla odpovědně  
a pečlivě, o čemž svědčí i množství citovaných prací. Celkově hodnotím předkládanou 
diplomovou práci jako velmi zdařilou a metodicky bohatou. Navrhuji, aby tato práce byla 
hodnocena výborně. 
 

 V Praze dne 10.9. 2012                                              RNDr. Jiří Hrdý


