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Cíle práce 
Cílem práce bylo připravit kmen B. pertussis  s inaktivovaným pertusovým toxinem, 
modifikovanou strukturou lipidu A a deletovaným genem pro dermonekrotický toxin. Tento 
kmen byl dále testován jako experimentální celobuněčná vakcína na myším modelu. 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    
Rozsah práce (počet stran): 88 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO, obě podoby abstraktu by se jen dle 

mého názoru zasloužily jazykovou a stylistickou korekturu. 
Je uveden seznam zkratek?        ANO, i když není zcela úplný (např. HD – human dose). 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO  
   Je napsán srozumitelně?   ANO, určité informace však vzbuzují další otázky, které 

zůstávají nezodpovězeny.  
Také bych asi preferovala zařadit některé informace, které se vyskytují až ve 
výsledkové části, již do přehledu literatury – především se jedná o zdůvodnění 
výběru daných faktorů virulence (uvedeno v kapitole 5.1.1) a dále např. 
vysvětlení interpretace dat z testu sledování váhových úbytků myší (vysvětleno 
až v kapitole 5.2.2). 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO  
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO 
    Kolik metod bylo použito? 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO. Nejsem si jen jistá správností uvedených 

nanášek pro přípravu 7,5% polyakrylamidového gelu na str. 23 a dále 
v kapitole 4.2.8 uvedeným tíhovým zrychlením při centrifugaci 
kompetentních buněk E. coli – opravdu jen 857 g? 

Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO. Postrádám pouze detailnější vysvětlení role 

cyklodextrinu v kultivačním médiu B. pertussis a s tím související odůvodnění 
pokusů vlivu  cyklodextrinu na toxicitu vakcíny.       

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO       
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  ANO. Ale do jaké 

míry jsou porovnatelné pokusy v kapitole 5.2.2 a 5.2.3? Neměla by být do jednoho 
(dalšího) pokusu zařazena vakcína vzniklá na médiu s cyklodextrinem i bez něho? 
Dále se liší i použitá dávka vakcíny (1/8 lidské dávky vs. 1/4).        



Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO  
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO    
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO     

Závěry (Souhrn): 
Jsou výstižné?    ANO   
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je dobrá, obsahuje jen místy anglicismy, počet překlepů je malý 
(např. KHO místo KOH na str. 22). Obrázky jsou v dobré tiskové kvalitě. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce beze sporu splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Autorka si osvojila klasické 
metody molekulární biologie i práci se zvířecím modelem. Mutantní kmen pro 
experimentální celobuněčnou vakcínu, který připravila, jistě představuje výchozí materiál pro 
celou řadu dalších experimentů. 
Otázky a připomínky oponenta: 
1. Na str. 7 uvádíte, že se struktura lipooligosacharidu liší mezi laboratorně adaptovaným 

kmenem Tohama I a kmenem 18323. Jaký má vliv struktura LOS na virulenci 
B. pertussis? Existuje nějaká variabilita v oblasti acylových řetězců, popř. jaký má vliv? 

2. Proč byl pro přípravu experimentální celobuněčné vakcíny vybrán klinický izolát 
B. pertussis 253 (67)? Do jaké míry je tento kmen relevantní vzhledem k izolátům 
z dnešní doby? A jak se kmen liší od toho, který byl použit pro kolonizační experimenty 
na myších? 

3. Jaká byla dříve představa o přenosu infekce způsobené B. pertussis, pokud o kapénkové 
infekci hovoří publikace až z roku 2012? 

4. V práci na různých místech zmiňujete několikero variant přípravy nové celobuněčné 
vakcíny nebo modifikované acelulární vakcíny. Jaká je tedy obecně preferovaná strategie 
a proč? Jaké jsou (ne)výhody té které? 
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