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Práce je: experimentální

a) Cíl práce je: zcela splněn  

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá

c) Zpracování teoretické části:  dobré

d) Popis metod: dobrý

e) Prezentace výsledků: výborná

f) Diskuse, závěry:  výborné

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý

Případné poznámky k hodnocení: 
K oponentuře byla předložena práce autorky, slečny/paní Mgr. Lucie Kohoutové, zpracované 
roku 2013, s názvem: "LYMESKÁ BORRELIÓZA: Laboratorní a klinická diagnostika". Jak je 
uvedeno v zadání práce, autorka se věnovala, mimo jiné, také sběrem dat a informací, 
ohledně povědomí lékařů o lymské borelióze, ze spádové oblasti Havlíčkův Brod, ohledně 
charakteristických znaků lymské boreliózy, apod. Rigorózní práce v rámci sekce "Příloha" 
obsahuje dotazník, který byl předkládán vybraným lékařům. Osobně, v samotném názvu 
práce, bych uvítala zmínku, že šlo tedy o dotazníkovou studii. 
V názvu práce a dále figuruje označení "lymeská borrelióza", což není zcela běžné označení, 
většinou se v českém jazyce píše "borelióza" (slovo "borrelióza" lze do jisté míry považovat 
za anglikanismus, vychází z anglického slova "borreliosis", mnohem častěji se využívá 
označení borelióza, tedy s jedním "r").

Nedostatky, nepřesnosti, poznámky k zamyšlení, poznámky k možné diskuzi:
Nejednotnost v označení: str. 8, 29 - "borélií", str. 14 - "boreliózy", str. 19 - "neuroboreliózy"
(v názvu kapitoly je "neuroborrelióza"), autorka v textu převážně pracuje s označením 
borrelióza, tedy s dvojitým "r". 
V kapitole "Souhrn" (str. 68) v názvu práce figuruje název odlišný ("Lymeská borelióza, 
klinická a laboratorní diagnostika") od názvu práce na úvodním listu.
Nestandardně, i když jednotně jsou uváděny zdroje informací do textu, tj. autor(ři) a rok 
vydání díla jsou vedeny v závorce za ukončením věty, nikoliv před ukončením věty tečkou. 
Kapitola č.: 3 "Laboratorní diagnostika" - je v rozsahu pouhých 3 stran. U práce s daným 
názvem bych očekávala lepší, větší a obsažnější propracovanost právě této kapitoly. 
Očekávala bych například bližší specifikaci u metod nepřímých (u imunodiagnostiky)
imunomarkerů/antigenů jako je: OspA, OspB, Dbp A, a řada dalších. Také bych očekávala 
v této práci informace z nejnovějších informačních zdrojů, týkajících se právě diagnostiky 
boreliózy, například o trendu využítí imunoesejí s vázanými rekombinantními bakteriálními 
peptidy (peptide-based immunoassays).



V odstavci "Kultivace Bb", str.10 - "dle Bartůňka trvá 1-14 dní, dle Votavy 7-14 dní …." , 
vzhledem k tomu, že práce by měla podle názvu být plně orientována na laboratorní a 
klinickou diagnostiku boreliózy, očekávala bych mnohem podrobnější informace například k 
podmínkám kultivace, tj. teplotní nároky bakterie, nároky na kyslík, apod. 
Na straně 12, figuruje zkratka IFT - zkratkou je označen pojem imunofluorescence, 
domnívám se, že není třeba zavádět zkratku, která nenachází širšího užití, tedy není v práci 
opakovaně využívaná. Navíc, příhodnější zkratka pro termín imunofluorescence je IF, nebo z 
anglického jazyka převzato se pracuje s termínem IFA - "immunofluorescence assay". 
Výčet zkratek na str. 72, v rámci kapitoly "Seznam použitých zkratek" není kompletní. 
Nejsou zde uvedeny zkratky jako je např. zkratka na str. 17 - NSAID, tato zkratka není při 
prvním využití v textu specifikována, tedy zavedena ve smyslu ….NSAID (non-steroidal 
antiinflammatory drug, nesteroidní ….), stejně tomu je u zkratky DMARD, na str. 17. 
Bylo by také vhodné uvádět mezi číslovkou a zkratkou měrné jednotky pomlčky, viz. str. 18,
"doxycyklin 200mg", a dále na str. 18. Stejně tak chybí uvedení zkratek (str. 7) OspA, OspF 
(outer membrane protein A, F; protein vnější membrány), či uvedení/zavedení zkratky na str. 
9, zkratka TNF. Zkratka ELISA v seznamu zkratek - je uveden pouze anglický ekvivalent, 
český chybí.
Praktická část: str. 21, test "EIA Borrelia recombinant IgM" - u složení soupravy není 
specifikováno, jaký antigen je vázán v jamkách mikrotitrační destičky, není blíže specifikován 
například i promývací roztok, či není specifikována zkratka TMB. Dále na str. 23 - složení 
soupravy: "testovací proužky: s elektroforeticky navázanými antigeny borélií"  - antigeny
(proteiny) jsou elektroforeticky děleny, ne elektroforeticky vázány; vyjádření  "Enzymový 
konjugát: bazická fosfatáza označená kozí protilátkou IgG (IgM)" - většinou se to vyjadřuje 
opačně, tedy, že kozí protilátka je konjugována/je označená enzymem. 
Nejednotnost ve značení - "Immunoblot" (str. 12, 39 …), "imunoblot" (str. 25, 39).
Na str. 25 je uveden přístroj pro automatickou detekci imunoblotů, přístroj s označením 
WE224/WE225/Borrelia Europe LINE/plus TpN17 LINE Immunoblot - tento přístroj se mne 
nezadařilo dohledat, v podstatě autor spíše tímto specifikuje komerční imunoblot testkit, 
nikoliv název automatického blotovacího přístroje/zařízení. Autorka uvádí, že se především 
věnuje popisu nejmodernější laboratorní metody uvedené laboratoře, metodě imunoblotu. Na 
str. 25 bych tedy očekávala bližší specifikaci antigenů ukotvených na nitrocelulózových 
proužcích (či odkaz, kde je tato informace v textu umístěna), dále také uvedení, jaký pufr byl 
volen pro promývání, jaký substrát, či konjugát byl volen, či byl součástí komerčního kitu.
Bylo by také vhodné upřesnit, na str. 27, jaké výsledky cytologie byly kopírovány - uvést, že 
šlo o cytologické vyšetření mozkomíšního moku (pokud tomu opravdu tak bylo). 
Překlep: str. 28 - "Hodnocení vyšetření likvoru při podezření neuroboreliózu" - vypadlo slovo 
"na". Na str. 70, překlep ve druhém odstavci, slovo "diagnosing", namísto diagnosis. 
Na str. 29 - chybí jednotky u tabulky č.: 7.
Na str. 29 jsou uvedeny zkratky BORG, BORM, BORWG, BORWM, I-BM, I-BG bez bližší 
specifikace (tedy z čeho vychází, co znamenají). 
U grafu č.: 1 - na str. 34, chybí popiska na ose y - že jde o počet vyšetřovaných osob, u grafu 
č.: 2, 3, 4, 5,  - vhodné u číselných dat uvést, že jde o procenta, tedy znak pro procenta 
doplnit. Na str. 44 - u grafu č.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - na ose X uvést čeho se 
uváděné číselné hodnoty týkají.  
Vyjádření/formulace na str. 52 - "Dostatečným klinickým a epidemiologickým vyšetřením 
pacienta …..", … provádí se epidemiologické vyšetření pacienta, nebo spíše například 
epidemiologické vyšetření ohnisek nákazy ?

Kapitola "Literatura": např. zdroj č: II - vhodné také uvést webové stránky, kde by to mělo být 
dostupné. U knih, např. zdroj č.: VIII, IX, XI, apod. chybí ISBN. U zdroje XX, XXIII,  - místo 
Faf UK HK je zde "FAF UK v HK". 
Zcela nejednoznačně jsou uvedeny zdroje č.: XXV a XXVIII, není zde uvedeno například 
v jakém časopise byl článek publikován, či číslo časopisu. 

Dotazy a připomínky: 



1. Na str. 8 uvádíte, že borélie disponují rafinovaným způsobem obrany proti obranným 
mechanismům hostitele. V čem ta rafinovanost spočívá?
2. U některých metod zmiňujete pojem "citlivost". Můžete definovat/uvést rozdíl mezi 
specifitou a senzitivitou metod? Které z Vámi jmenovaných diagnostických metod jsou tedy 
nejvíce senzitivní, či specifické a proč?

Celkové hodnocení:  prospěl/a, k obhajobě: doporučuji

V Hradci Králové dne 18.8. 2014 ……………………………………
podpis oponentky / oponenta 


