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I. Obecné komentáře: 

Předložená diplomová práce se zabývá velice zajímavým tématem role genových 

polymorfismů na regulaci zánětlivých procesů a to nikoliv s použitím redukcionistických 

modelů a přístupů, ale využívá reálné geneticky různorodé populace sýkory koňadry. 

V tomto ohledu je možné považovat předloženou diplomovou práci za pionýrskou, 

(samozřejmě s ohledem na již vykonanou práci, na níž Jitka Vinklerová navazuje a která 

etabluje zcela unikátní „školu“ i ve světovém kontextu). Jako oponent bych chtěl ocenit fakt, 

že práce je realizována na geneticky různorodé populaci, v terénních podmínkách, se všemi 

experimentálními omezeními z toho vyplývajícími, přitom v metodické kvalitě a intelektuální 

náročnosti prací klasicky imunologických. Dále bych chtěl ocenit celkový koncept práce, 

který sama autorka m. j. definuje tak, že se nechce zabývat imunitním systémem jako 

„black box“, ale že se snaží pokusit rozklíčovat konkrétní molekulární souvislosti a 

mechanismy. Jako imunolog oponující vesměs práce využívající klasický myší inbrední 

model vidím zcela zásadní omezení tohoto redukcionistického konceptu, který se dá velice 

těžko extrapolovat na evoluční a ekologické situace, je velice často zavádějící a bohužel často 

vede k příliš dalekosáhlým závěrům bez znalosti obecného konceptu.      

Diplomová práce je psána kvalitní angličtinou (zvlášť čtivý a stylisticky vybroušený je 

literární úvod a poděkování na konci práce – je zřejmé, že s konečnou úpravou si autorka 

dala spoustu práce). Formát práce je klasický – obsahuje v úvodu jasně definovanou definici 

řešeného problému, včetně jeho důležitosti, kvalitně zpracovanou úvodní literární část zcela 

dostatečnou pro pochopení studovaného tématu a v podstatě vyčerpávající koncepty 

evoluční imunologie na ptačích modelech s důrazem na použitý modelový organismus 

sýkoru koňadru a studovanou molekulu – TLR4. Osobně bych chtěl ocenit diskusi, která 

uvádí získaná data a interpretace do širších souvislostí a kriticky se zamýšlí nad navrženými 

modely, koncepty a závěry. Všechny části práce jsou přiměřeného rozsahu, formálně 

kvalitně zpracované – tento komentář se týká jak textu, tak obrazové dokumentace. Na závěr 

je uvedeno cca 150 publikačních zdrojů, vhodně vybraných a reprezentativních pro řešenou 

problematiku, v podstatě ji vyčerpávající. Dále bych chtěl ocenit sevřenost práce, která 

neobsahuje nadbytečné informace, ve všech svých částech jde k jádru věci, navíc je tištěna 

po obou stranách – opticky působí male, ale ve skutečnosti je v kvantitativním smyslu 

standartní/nadstandartní. 

 



Ze seznamu metodických přístupů, které si během své vědecké výchovy pod vedením dr. 

Briji a Vinklera Bc. Jitka Vinklerová osvojila (jmenovitě např. celé spektrum terénních 

technik a přístupů, klasické hematologické a imunologické techniky, analýzu oxidačního 

vzplanutí, molekulárně biologické techniky stanovující míru exprese vybraných cytokinů a 

genotypování TLR4) je jasné, že se stala komplexní experimentátorkou schopnou si klást 

relevantní otázky, navrhovat jejich experimentální řešení, testovat hypotézy a v neposlední 

řadě primární data přiměřeně a zodpovědně interpretovat. 

 

II. Specifické komentáře a otázky: 

1. Latinské výrazy jako in vivo nebo in vitro bych osobně odlišil v textu kurzivou, dále 

jsou v textu použity termíny homozygots a heterozygotes vedle sebe (např. strany 52 

a 53 – co je správně?) – tyto poznámky bych měl jako jediné komentáře k formální 

stránce práce.  

2. Pro kvantifikaci jednotlivých krevních populací používáte klasické roztěrové preparáty, 

nezkoušeli jste srovnat získaná kvantitativní data s průtokovou cytometrií, která je na 

naší fakultě dostupná ve vysoké kvalitě? 

3. Jako charakteristika aktivace myeloidních buněk imunitního systému se používá míra 

produkce NO snadno kvantifikovatelná pomocí Griessovy reakce. Nemáte s tímto 

typem metodiky zkušenosti u ptačího modelu? 

4. Velice zajímavý je fenotyp studované jednonukleotidové/jednoaminokyselinové 

záměny v TLR 4 na barevnost sýkor – vysvětlitelný pomocí kauzality mezi zdravotním 

stavem sýkory (popř. jiného ptačího druhu) a dokonalostí/intenzitou barvy jeho 

opeření. Vzhledem k tomu, že imunitní systém je regulován tisíci geny, je takto silný 

fenotyp poněkud překvapující a jeho objev si zaslouží obdiv a gratulaci! Vzhledem 

k tomu, že mutace v TLR4 mají zajímavé manifestace i u člověka (a samozřejmě na celé 

řadě myších modelů) je možné uvažovat o TLR4 jako o zajímavé modelové molekule pro 

široké spektrum druhů. Plánujete v budoucnu rozšířit genotypizaci i na další druhy 

ptáků, popř. dalších obratlovců?    

5. Podobný fenomén, kdy je selektován nefunkční/anomálně funkční varianta 

imunoregulačního proteinu je chemokinový receptor 5 (CCR5), kde nukleotidová delece 

generuje variantu, která se m. j. manifestuje rezistencí k infekci virem HIV. 

Chemokinové receptory jsou dalšími důležitými regulátory zánětlivé reakce, 

neuvažujete o zahrnutí této rodiny molekul do svého výzkumu?  

6. Na straně 53 je psáno, že nebyl geneticky testován jeden potenciálně důležitý faktor – 

a to pohlaví jedinců – zde se chci zeptat jako nezoolog bych se chtěl zeptat, jak je to 

s určením pohlavím ptáků podle morfologických znaků.        

III. Hodnocení: 

Celkově hodnotím diplomovou práci Bc. Jitky Vinklerové jako velice zdařilou a doporučuji ji 

ke kladnému hodnocení (VÝBORNĚ). Předložená práce obsahuje velké množství prioritních 

experimentálních dat (která se zcela jistě stanou součástí kvalitní publikace) získaných 

unikátní kombinací metodických a konceptuálních přístupů, vše je relevantně kriticky 

interpretováno a v neposlední řadě sepsáno kvalitní angličtinou formálně téměř dokonalým 

způsobem. Osobně přeji autorce mnoho osobních i vědeckých úspěchů.  

 

v Praze, 11. srpna, 2013      Jan Černý   

      


