
Praha 19. 8. 2015 

 

Hodnocení diplomové práce 

 

Dominika Bencúrová: 

Prolaktin a cirkulující monocyty – význam a funkce v patogenezi T1DM. Studie in vitro 
 

 Diplomová práce Dominiky Bencúrové je založena na in vitro kultivaci a stimulaci 

monocytů u 10 zdravých kontrol a 10 pacientů s T1DM. Jako stimulační agens byly použity 

prolaktin (PRL) ve dvou dávkách a/nebo lipopolysacharid (LPS). Byla sledována monocytární 

hladina mRNA cytokinů TNF-α, IL-6, IRF-1, FOS a monocytární exprese povrchových 

markerů CD14, CD16, PRLR. Rovněž byly detekovány polymorfismy A/G (Asp299Gly) a 

C/T (Thr399Ile) v genu TLR4. Cílem práce bylo rozšířit naše vědomosti o vlivu PRL na 

vrozenou imunitu, především na monocyty. Genová exprese na úrovni mRNA byla 

kvantifikována metodou Real Time PCR. Měření povrchové exprese bylo provedeno pomocí 

průtokové cytometrie. U genotypizace byla použita DNA analýza na základě PCR-RFLP 

s enzymy Nco1 a Hinf1. Pro statistické analýzy byly využity programy R a GraphPad Prism 5, 

testy MANCOVA a ANOVA, a také lineární regrese. Z tohoto pohledu diplomová práce 

jednoznačně splnila svůj základní předpoklad vlastní laboratorní práce, která byla zároveň i 

součástí určitého výzkumného projektu. 

 Po formální stránce práce, rozvrstvena do 9 kapitol a uvedena abstrakty ve slovenském, 

anglickém a českém jazyce, obsahuje všechny náležitosti: 1) Úvod, současný stav poznání, 2) 

Hypotézy a cíle, 3) Materiál a metody, 4) Výsledky, 5) Diskuse, 6) Závěr, 7) Seznam zkratek, 

8) Seznam použité literatury, 9) Přílohy – Dotazník zdravotního stavu a životního stylu. 

Diplomová práce obsahuje 19 tabulek a 8 barevných obrázků s uvedením použitého zdroje. 

 Práce je velice dobře napsána a má poměrně vysokou úroveň. V Úvodu autorka 

předkládá nejnovější vědecké poznatky z dané problematiky, které vycházejí ze 165 

citovaných publikací a 2 internetových odkazů. V kapitole Výsledky jsou všechny kroky a 

data velice pečlivě popsány a zanalyzovány. 

 Co je třeba na práci Dominiky Bencúrové vyzdvihnout, je především fakt, že je 

založena na velké řadě měření a zpracování dat. 

 Závěrem nutno říci, že diplomová práce plně splnila svůj základní předpoklad vlastní 

laboratorní práce, která je zde bohatě obsažena a popsána v tabulkách či grafech. Výsledky 

jsou promyšleně oddiskutovány a porovnány se světovou literaturou. S přihlédnutím ke všem 

výše uvedeným skutečnostem, navrhuji její kladné hodnocení a známku výborně. 

 

Dotazy oponenta: 

1) V Úvodu na straně 10, poslední odstavec, zmiňujete, že „T1DM trpí obě pohlaví, 

nicméně v evropských oblastech s vyšší incidencí choroby je vyšší počet pacientů 

mužského pohlaví, zatímco v neevropských oblastech s nízkým výskytem nemoci jsou 

více postižené ženy“. Jaký je Váš názor, který diabetik, muž či žena nese v sobě větší 

genetické riziko? Kdy je větší pravděpodobnost, že dítě bude nemocné, když je 

diabetikem matka, či když je diabetikem otec? 

2) Když se zamyslíte, který Váš výsledek považujete za nejvýznamnější zjištění Vaší 

diplomové práce o vrozené imunitě, tedy konkrétně o monocytech? 

3) Nebylo by vhodné monocytární detekci genové exprese na úrovni mRNA cytokinů 

rozšířit o stanovení jejich proteinových produktů, např. metodou ELISA? 

 

       Doc. MUDr. Marie Černá, CSc. 
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