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Diplomová práce Veroniky Pavlíkové si klade za cíl otestovat nejrůznější modely infekce 

myší, ať už samotným helmintem Schistosoma mansoni nebo jeho vajíčky, v souvislosti s 

imunomodulačními účinky a jejich využitím v terapii proti imunitně zprostředkovaným 

onemocněním s experimentálním zaměřením na ulcerózní kolitidu. 

Práce je členěna klasicky na abstrakt, krátký úvod, cíle práce, literární přehled, materiál a 

metodiku, výsledky, diskusi, závěr a seznam použité literatury, který obsahuje 107 položek. 

Literární přehled je napsaný poutavě velice pěknou češtinou a jen s minimálním množstvím 

překlepů a formálních chyb. V úvodu celé práce postrádám seznam zkratek, který by byl 

užitečný především kvůli uvádění nevysvětlených zkratek již v samotném obsahu. K jejich 

vysvětlení dochází až v textu následujících stran. 

U diplomové práce bych očekávala, že autorka bude již obeznámena s pravidly citování. V 

textu ani v seznamu literatury není dodržován jednotný formát, ale jako závažnější problém se 

mi jeví neodpovídající citování v textu a v seznamu použité literatury. V seznamu literatury 

chybí velké množství prací, které autorka uvádí v textu (např. Hiroyuki 1998, Kringel 2006, 

La Flamme 2003, Mo 2007, Parthasarathy 2005, Zaccone 2003) a naopak se v seznamu 

literatury objevují díla, která nejsou v textu (např. Lee 2012, Morampudi 2014, Wirtz 2007, 

Yoneyama 1998). Na straně 5 autorka cituje publikaci Xing et al. 2008, v seznamu literatury 

je však pouze odkaz na publikaci stejnojmenného autora z roku 1998. U obecnějších pasáží 

jako jsou informace o fungování zánětlivé imunitní odpovědi na str. 4, o terapii akutních 

zánětlivých onemocnění na straně 7 či např. o únikových strategiích helmintů na straně 8 mi 

chybí citace úplně. Myslím si, že by si i tyto kapitoly zasloužily být ocitovány nějakou knihou 

či recentním review. Pokud autorka odkazuje na díla formou tabulky, tato díla se samozřejmě 

musí uvést i v samotném seznamu literatury (viz. tabulka 1). Citace Macnish et al. 2003 je v 

seznamu literatury uvedena dvakrát a dvě citace se objevují ve špatném abecedním sledu (viz. 

strana 79). Z grafického hlediska by se měla autorka vyvarovat rozdělování tabulek na více 

stran (viz. strany 34/35, 35/36, 59/60, 61/62) a zvýšit kvalitu tabulky č. 1 či popisků v 

převzatých obrázcích. Na straně 15 autorka uvádí poznatky z publikace Shi et al. 2011. 

Zmiňuje, že: "nárůstem hladin TNF-ɑ a IL-12p40 po infekci H. diminuta byl také snížený 



zánět způsobující artritidu u myší (Shi et al., 2011)". Tato věta nedává smysl, jelikož nárůst 

prozánětlivých cytokinů TNF-α a IL-12 samozřejmě prohlubuje zánětlivou imunitní odpověď 

a informace je špatně interpretována a nejspíše vytržená z kontextu.  

Kapitola materiál a metodika je velmi rozsáhle a detailně zpracovaná, nicméně k lepšímu 

pochopení jednotlivých experimentálních skupin myší by přispělo grafické znázornění formou 

tabulky či obrázku. Přidání tabulky s intervaly odebírání vzorků u jednotlivých skupin by také 

pomohlo k lepší orientaci v textu. Design experimentů je velice zajímavý a v samotné práci je 

vidět, že si autorka osvojila širokou škálu laboratorních metod, včetně nově zavedené metody 

pro stanovení vrozených lymfoidních buněk (ILC) pomocí metody FACS. Velkým 

nedostatkem této diplomové práce je pro mě především počet myší v jednotlivých skupinách, 

který je opravdu kriticky minimalistický (běžně 1-2 jedinci na skupinu) a z mého pohledu by 

bylo vhodnější snížit počet modelových skupin, ale navýšit počet jedinců v rámci skupiny. 

Předpokládám, že právě z důvodu malého množství použitých myší není v celé diplomové 

práci použita statistická analýza dat. V tom případě by se ale autorka měla vyvarovat tak 

striktním interpretacím výsledků. Nelze používat spojení, že produkce cytokinů signifikantně 

rostla/klesala či signifikantně rostlo/klesalo zastoupení buněk apod. (str. 45,60,75,76).  

Diskuse je zpracována velmi pěkně a sumarizuje pozorované trendy týkající se 

imunomodulačních vlivů použitých stimulátorů. Autorka se nebojí diskutovat úskalí 

použitých metod, avšak u výsledků (především těch negativních) jsou občas navrhované 

hypotézy nedostatečně podložené. 

Závěr stručně a výstižně shrnuje výstupy prováděných experimentů a z mého pohledu, pokud 

se autorka bude touto tématikou nadále zabývat, by mohla být tato práce základem pro 

kvalitní publikaci, která přinese důležité poznatky v okruhu zabývajícím se vývojem terapie 

proti autoimunitním onemocněním. 

Přes uvedené připomínky a výtky doporučuji jednoznačně diplomovou práci Bc. Veroniky 

Pavlíkové k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

Dne 5.9.2016 v Praze                                                                   Mgr. Tereza Leštinová, Ph.D.       

 



K práci mám následující dotazy (připomínky): 

1) V části materiál a metodika, konkrétněji v popisu metody průtokové cytometrie, 

postrádám informaci o tom, zdali byla zjišťována viabilita buněk. Stanovení životnosti 

buněk pokládám za důležité především proto, že by použité imunostimulanty mohly mít 

vliv na životnost buněk. Pokud by se tato hypotéza potvrdila, dle mého názoru by 

hrozilo získání artefaktů, jelikož na mrtvé buňky se teoreticky mohou nespecificky vázat 

použité protilátky. Jaký má na to autorka názor? 

2) Ráda bych se autorky zeptala, proč byl vybrán intraperitoneální způsob infekce myší 

vajíčky S. mansoni. Myslíte si, že by byl ovlivněn Vámi získaný výsledek 

imunomodulace, kdyby byla vajíčka podána jiným způsobem?  

3) Autorka v textu několikrát uvádí, že nebylo možné přepočítat naměřenou absorbanci 

produkovaných cytokinů na jejich koncentraci. V literatuře jsem se několikrát setkala s 

používáním tzv. stimulačního indexu, kdy je naměřená absorbance vztažená (podělená) 

k absorbanci příslušné negativní kontroly.  

4) Z jakého důvodu byla zvolena posloupnost infekce/stimulace/restimulace 

cerkáriemi/vajíčky S. mansoni a teprve poté následovalo vyvolání zánětlivého 

onemocnění ulcerózní kolitidy? Logičtější by mi připadal opačný sled. Oslabená vajíčka 

Trichuris suis jsou podávána lidem, které Crohnovou chorobou již trpí. Autorka ve 

svém závěru uvádí - cituji: "využití vajíček S. mansoni má díky efektivní imunomodulaci smysl 

z krátkodobého hlediska, tudíž při opakovaných a silnějších dávkách by jím mohlo být teoreticky 

možné udržet zánět v remisi". Nicméně, z mého pohledu může nastat úplně jiný scénář, 

pokud myš bude trpět ulcerózní kolitidou a teprve poté jí budou podána vajíčka S. 

mansoni. V tomto případě bude počáteční (bazální) imunitní odpověď silně polarizovaná 

Th1 směrem a imunomodulace motolicí může být nedostatečná k vyvážení zánětlivé a 

protizánětlivé imunitní odpovědi. 

5) V souvislosti se schématem Vašich experimentů bych se ráda zeptala, zda-li by nebylo 

vhodnější zvolit chronický typ ulcerózní kolitidy. Rozdíly mezi jednotlivými skupinami 

by mohly být teoreticky více patrné s využitím delšího časového úseku.    


