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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
Jana Elsterová se zapojila do problematiky zkoumané v laboratoři, a to do studia patogeneze 
eczema vaccinatum a do charakterizace modelu této komplikace na atopických Nc/Nga 
myších. Jejím úkolem bylo jednak charakterizovat vlastnosti rekombinantního viru vakcínie 
(VACV) exprimující cDNA pro myší IRF-3 (Interferon Regulatory Factor-3; WR-IRF3) na 
tkáňových kulturách a na myším modelu, jednak charakterizovat expresi některých cytokinů 
v kůži myší po imunizaci virem vakcínie. Kromě toho se podílela na sensitizaci myší před 
vlastními pokusy s virem vakcínie. 
V práci vytčené cíle byly tyto: 
1. Ověřit, zda rekombinantní VACV WR-IRF3 exprimuje integrovanou cDNA v buňkách 
BSC-40 a NIH 3T3, a charakterizovat účinek exprimovaného IRF-3 na růst viru vakcínie. 
2. Charakterizovat vliv různých způsobů senzitizace a imunizace myší Nc/Nga virem 
vakcínie na expresi cytokinů rodiny IL-1 (IL-1beta, IL-18 a IL-33). 
3. Charakterizovat imunitní odpověď u myší Nc/Nga imunizovaných rekombinantním virem 
WR-IRF3. 
 
 
 
 
Přístup studenta k práci s literaturou: 
Jana přistupovala ke studiu problematiky relativně samostatně a se zájmem. 
 
 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
Jana se zajímala o techniky a přístupy používané v laboratoři, novým metodám se učila se 
zájmem. Jevila se jako samostatná, nicméně potřebovala důsledné vedení, přesné instrukce a 
kontrolu. Do laboratoře docházela v celku pravidelně, podle naplánovaných pokusů a 
domluvy. 
 
 
 
Přístup studenta při sepisování práce: 
Jana práci začala sepisovat samostatně, moje následné připomínky přijímala a z větší části 
zapracovala. Z různých důvodů však měla na sepisování diplomové práce málo času, což se z 
části odrazilo i v její výsledné podobě. 
 
 
 



Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Jana splnila v práci vytčené cíle. Celkově v laboratoři pracovala usilovně dle svých sil a 
schopností. Jí získané výsledky poslouží jako podklad pro další analýzu cytokinové a 
imunitní odpovědi atopických myší Nc/Nga na inokulaci viru vakcínie. 
Celkově se Jana jevila jako milá, svědomitá a pracovitá, nicméně značně chaotická, což je při 
práci v laboratoři vážný problém. 
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