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Diplomová práce Jitky Vinklerové je součástí širšího projektu (podporován GA ČR), který se zabývá 

evolucí vybraných receptorů vrozené imunity a analýzou vlivu jejich polymorfismu na fitness u volně 

žijících pěvců. Je dobře známo, že zdravotní stav jedince, tj. schopnost bránit se patogenům, silně 

ovlivňuje všechny složky fitness, nicméně o proximátních mechanismech této obranyschopnosti je 

toho u volně žijících druhů známo velmi málo. Zásadní složkou detekčních mechanismů vrozené 

imunity jsou tzv. Toll-like receptory, které dovedou spolehlivě rozpoznat cizorodé struktury a rychle 

spustit imunitní odpověď vedoucí k eliminaci patogenu. Přestože tyto receptory byly objeveny již 

před více než 10 lety, tak o jejich vnitrodruhové variabilitě a vlivu na fitness je známo překvapivě 

málo.  

Předložená práce vychází z dřívějšího poznatku, že polymorfismus Q549R v molekule TLR4 je v 

populaci sýkory koňadry asociován s intenzitou barevných signálů, které jsou pod vlivem pohlavního 

výběru. Původní idea byla testovat souvislosti mezi variantami TLR4 a expresí jednotlivých molekul 

zapojených do signalizace zprostředkované TLR4 receptorem (tj. především vybraných cytokinů.). 

Bohužel v krátkém časovém období, které Jitka mohla přípravě práce věnovat se i přes velké úsilí 

nepodařilo zoptimalizovat všechny příslušné postupy (zejména qPCR z miniaturních biopsií). Z tohoto 

důvodu bylo původní zadání modifikováno a v práci jsou analyzována "pouze" detailní data o vlivu 

LPS (tj. ligandu TLR4) a Q549R polymorfismu na iniciaci a propagaci vnějších projevů zánětu a na 

oxidační vzplanutí. 

I přes tuto změnu však práce přináší celou řadu velmi originálních poznatků. Je zde detailně popsáno, 

jakým způsobem dochází po aplikaci LPS k zánětu a které změny v periferní krvi i v místě injekce jsou 

s tím spojeny. Poměrně překvapivě bylo také zjištěno, že různé typy LPS mohou vést k velmi odlišné 

míře oxidačního vzplanutí. Podle mého názoru však je nejzásadnějším (a ihned publikovatelným) 

výsledkem první důkaz o vlivu bodové mutace v TLR4 na míru otokové reakce po injekci odlišnými 

typy LPS. Studentka pracovala po celou dobu velmi samostatně a rutinně zvládla použít řadu metod 

od experimentů v terénu, přes široké spektrum imunologických vyšetření až po řadu ne zcela běžně 

používaných molekulárně-genetických analýz (např. SNP genotypizace skrze analýzu "high-resolution 

melting"). Za pomoci svého konzultanta, který je v evoluční imunologii daleko vzdělanější než já, se 

následně Jitce podařilo vytvořit velmi čtivý anglický text, který zjištěné originální poznatky vhodně 

zasazuje do širšího kontextu.    

Práce rozhodně splňuje požadavky kladené na diplomové magisterské práce, přináší řadu nových 

poznatků a stane se základem minimálně jednoho vědeckého manuskriptu. Studentka projevila 

vysokou míru aktivity, samostatnosti a schopnosti vědecky pracovat. Z těchto důvodů magisterskou 

práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.  
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