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Autor: Karel Paukner

Název práce:
Význam a úloha monocytů v patogenezi diabetu – imunogenetická studie

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Shrnutí role monocytů v patogenezi T1D a navržení možného směru dalšího bádání.

Struktura (členění) práce:
     Práce je členěna do 6 celků: 1) Úvod zahrnující podkapitoly 1. Diabetes mellitus,
2. Místo děje: Langerhansovy ostrůvky, 3. Dědičnost T1D, 4. Imunitní faktory, 5. 
Asociované exogenní faktory, 6. Zvířecí modely, dále jsou kapitoly 2) Genetika T1D, 
3) Monocyty – klíčoví hráči mnoha tváří, 4) Toll-like receptory, 5) Závěr obsahující 
náměty pro diplomovou práci a 6) Seznam citované literatury. Práce je uvedena 
titulní stránkou, za kterou následuje čestné prohlášení, poděkování, abstrakt a 
klíčová slova český i anglický, obsah a seznam zkratek. Práce má celkem 40 stran.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
       Autor použil 115 literárních zdrojů, které obsahují hlavní publikované výsledky 
týkající se této problematiky. Literární zdroje jsou dostatečné, relevantní k danému 
tématu a v práci jsou správně citovány.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
       Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
      Autor použil 4 tabulky a 4 obrázky. Text je nesmírně logicky a úhledně členěn 
do jednotlivých dílčích celků. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
       Práce splnila své cíle a představuje velice dobře zpracovaný přehled 
etiopatogeneze autoimunitního diabetu mellitus se speciálním zaměřením na roli 
monocytů, makrofágů a dendritických buněk při vzniku diabetu 1. typu. Práce 
zahrnuje nejnovější poznatky z této oblasti. Je napsaná velice čtivým způsobem, 
konzistentně, od jednodušších faktů ke složitějším. Autor před námi postupně 
rozehrává poutavý příběh o roli vrozené imunity u orgánově specifické autoimunitní 
choroby, a přitom klade velký důraz na vysvětlení a zdůvodnění každého kroku 
v rozvoji insulitidy. Občasné drobné překlepy (např. str.7 řádek 1 kapitoly 1.1.1. –
Dibetes nebo str.10 řádek 6 kapitoly 1.4.1.1. – denedritických) rozhodně nesnižují 
celkovou vysokou úroveň práce. 
Výše uvedené poznámky přispívají ke kladnému hodnocení této bakalářské práce.
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Otázky a připomínky oponenta:
A) Drobná technická připomínka – V kapitole Genetika se číslování podkapitol 
rozchází s tím, co je uvedeno v obsahu.
B) Práce je skutečné psaná výtečným způsobem, nemám prakticky připomínek. 
Trochu jsem se zarazila pouze u kapitoly 1.5. Exogenní faktory T1D, kde mi chybělo 
konstatování některých skutečností, a proto, aby celá problematika byla kompletní, 
bych se ráda nyní na ně zeptala:

1) Zmiňujete sezónní výskyt T1D. Bylo by dobré zde neopomenout i roli vitamínu 
D, která může být významná zvláště ve skandinávských zemích s vysokou 
incidencí T1D. Tedy, co sezónní výskyt, vitamín D a jeho ovlivnění imunity? 
2) Ve výčtu exogenních faktorů mi chybí tzv. „hygienická hypotéza“, o které se již 
dlouho mluví a která je v současnosti velmi atraktivní. Tedy, co „hygienická 
hypotéza“ a dysbalance imunitních reakcí (autoimunity, alergie)?
3) Nesouhlasím úplně s poslední větou této kapitoly. Ano, základem je geneticky 
predisponovaný jedinec, ale většina těchto jedinců s HLA rizikovými alelami 
nikdy neonemocní, protože se nesetká se spouštějícími faktory vnějšího 
prostředí. Obecně preventivní strategie u predisponovaných jedinců (s pozitivitou 
nejen na genetické riziko, ale i autoprotilátky a nízkou hladinou inzulinu/C-
peptidu) je právě založena na aplikaci vnějších faktorů, která by měla tyto jedince 
ochránit před vznikem onemocnění. Tedy, znáte některé tyto preventivní 
strategie ovlivňující exogenní faktory (např. studie TRIGR, vakcinace a jiné)? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude 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 http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 10. 9.  2012  na adresu 

petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu:

 Doc. RNDr.Petr Sedlak, Ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika
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