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Cíle práce 

Cílem práce bylo přispět k objasnění procesů vedoucích k onemocnění  eczema vaccinatum, 

vznikajícího u jedinců trpících atopickou dermatitidou po infekci virem vakcinie. 

Specifické cíle byly spíše přípravného rázu- 

 -  ověřit expresi genu pro myší transkripční faktor IRF-3  vloženého do genomu viru vakcinie 

( rekombinantní vakcinie byla   připravena jiným členem laboratoře).    

                                  -  charakterizovat vliv různých způsobů senzitizace a imunizace  myší  

Nc/Nga, které vyvinuly spontánně atopickou dermatitidu   na expresi cytokinů  rodiny IL-1.  

                                  - chakterizovat imunitní odpověď myší Nc/Nga  na vakcinaci 

rekombinantním  vakcínií  WR-IRF3 

 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   

Rozsah práce (počet stran): 124 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,  ANO      

Je uveden seznam zkratek?        ANO      

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO      Je napsán srozumitelně?   ANO   

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? V podstatě  ANO    

V seznamu citací je uvedeno 75 prací    

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?   

Citace nejsou  citovány v jednom stylu v používání velkých a malých písmen, např. Journal 

of virology  a The Journal of Clinical Investigation  apod.  

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     

    Kolik metod bylo použito? 

Pasážování a infekce buněk, stanovení virového titru plakovou zkouškou, analýza proteinů 

metodou Western blot,  izolace RNA,  RT_PCR.  Některé metody, jako izolace viru nebo 

práce s experimentálními zvířecími modely  byly provedeny školitelkou nebo 

spolupracovníky.  

Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO   

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO      

    Je dokumentace výsledků dostačující?  Ne zcela 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

 Bude zapotřebí dalších experimentů s kvantifikací a většími soubory  

    



Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO  

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO    

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO   

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?      Závěry, kromě potvrzení exprese  IRF3 z konstruktu rekombinantní 

vakcínie,  neobsahují hlavní výsledky, jen shrnují jaké experimenty byly vykonány. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Obrazová dokumentace je uspokojivá   

Jazyková úroveń  - překlepů nebo chyb není mnoho i když se nějaké najdou, ale závažnější 

jsou  časté  problémy nepřesného nebo nevhodného  formulování.    

Příklady:  

str. 21:  „Ve virionu jsou již obsaženy enzymy podílející se na virové replikaci a syntéze 

nukleotidů , které jsou transkribovány v časné fázi“ (Transkribovány jsou geny!) 

Na téže straně:“ Cytopatické efekty jsou doprovázeny změnou stavby mikrotubulů, aktinu a 

filament“  Předpokládám, že autorka měla na mysli  intermediální filamenty.   

str. 39 : Tyto geny jsou na chromosomu 5, dále se týkají polymorfismu promotoru pro Il 4 a 

receptoru pro Il 4“.      

str. 51: Na stanovení infekčního titru byly buňky odpipetovány, špičkou seškrabány a 

odmyty ode dna jamky ...“ 

str. 52 a dále : „Stanovení růstu viru“ nebo „stanovení růstu hrubého extraktu“, „růst viru 

v kůži“. Viry ani hrubé extrakty nerostou! 

mnohde:  bakterie byly stočeny – znamená byly centrifugací peletovány   na dno  

               virové inokulum bylo stočeno – znamená patrně -    centrifugací zbaveno agregátů a 

jiných nečistot odstranitelných centrifugací   

str. 71: „Buňky infikované WR-Luc byly morfologicky odlišné od průběhu infekce…. „ 

OVA  je zkratka pro ovalbumin  ( ne ovoalbumin) 

Str 112 a jinde:  „ byl optimalizován esej“ 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

   

Literární přehled,  zvláště částí týkající se imunitních odpovědí na infekci virem 

vakcinie i obrany poxvirů proti imunitnímu systému hostitele je celkem zdařilý i když 

autorka čerpala více ze souhrných, než původních prací. Nutno ale říci, že literatura 

týkající se tohoto tématu je skutečně velmi rozsáhlá.  Metody jsou popsány detailně.  

Cíle práce byly splněny pouze částečně. V práci chyběly některé kontroly, což si 

autorka uvědomovala a v práci naznačovala nutnost budoucího dopracování.   

Práce trpí mnohými nepřesnými nebo špatnými formulacemi vět. 

Autorka uvedla v práci pečlivě, které pokusy prováděla samostatně a které části byly 

prováděny ostatními členy laboratoře.  

Doporučuji práci k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Abstrakt:  

Není vhodné psát do abstraktu formulace typu „ Z výsledků získaných pomocí RT-PCR  se 

zdá, že …„ Toto platí i v kapitole výsledky, kde se, bohužel, některé závěry pouze zdají jak 

autorce, tak i nezaujatému čtenáři, místo aby byly závěry lépe kvantitativně prověřeny.  

 

Literární přehled:  

str. 18:  „EEV, obsahující dvě membrány musí vnější membránu odstranit před vstupem do 



buňky...“ Law et al 2006. Odkazuji autorku na pozdější práce, např. Florian Ingo Smith et al , 

EMBO J. 2011. Jaká je současná představa o vstupu EEV do buněk? 

 

Obr. 5, str. 37: Na obrázku nejsou červené čtverce s proteiny VACV o kterých se hovoří 

v popisu k obrázku. 

 

Metody: 

 str. 59  -Text k tab 6: Tabulka ukazuje objem inokula/myš. Inokulum je naředěno na 

výslednou koncentraci 1x10
7
, což výsledně dává objem 8,3 ml. Prosím autorku o vysvětlení. 

 

Výsledky:  

Detekce mRNA pro  IRF-3 v BSC - 40 , obr. 12: 

 PCR produktem o velikosti DNA 720 bp , který se vyskytuje u neinfikovaných buněk a 

buněk infikovaných rekombinantní vakcínií WR-Luc se  autorka zabývala v diskusi. Jaké má 

vysvětlení pro to, že v buňkách infikovaných virem nesoucím gen pro IRF-3  nejsou proužky 

dva  - 504 a 720bp  ?  

 

Obr. 17:  Bylo by vhodné použít nějaký buněčný standard (např. detegovat specifickou 

protilátkou aktin), aby byla získána představa o množství buněk ve vzorku.   

 

V grafu 2, str. 105  je stanoven poměr hmotnosti slezin k váze myší ( nikoliv hmotnosti lézí) 

 

 

 

Diskuse:  

Odkaz na tabulku 2 na str. 110   -    má být na tab. č.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

  výborně    velmi dobře    dobře    

Podpis oponenta: 

 
 

 


