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Předkládaná diplomová práce byla vypracována v Laboratoři molekulární antropologie (LMA) 

KAGČ PřF UK. Důvodem zadání tématu byla potřeba detailněji prověřit zapojení monocytů 

periferní krve v zánětu, charakteristického projevu celiakie. DP navazuje na předchozí 

pozorování provedená v LMA a své výchozí předpoklady opírá o výstupy zveřejněné 

v odborné literatuře. Jedním z nich je opakovaně potvrzovaný nález zvýšených zánětlivých 

faktorů v krvi nově diagnostikovaných a tedy zatím neléčených pacientů. Dalším je naše 

předchozí pozorování, že prolaktin, imunomodulační cytokin s popsaným vlivem na PBMC a 

specificky i monocyty, možná nevede k aktivaci exprese interferon regulujícího faktoru 1 

(IRF-1) pomocí signalizace Stat-1 proteinu, ale ve hře by mohl být protein Stat-5, jenž expresi 

IRF-1 naopak inhibuje. V tomto kontextu bylo tedy nutné zasadit potenciální působení IRF-1. 

Cílem práce proto bylo ověřit, zda zánětlivé prostředí detekované na periferii u celiakálních 

pacientů může ovlivnit monocytární expresi IRF-1 a pokud ano, jaký je důsledek této reakce. 

 

Hodnocení práce z pohledu školitele: 

Elena Golovina pracovala pečlivě, potřebné laboratorní techniky a návyky si rychle osvojila. 

Jistým handicapem, minimálně zpočátku svého působení v LMA, pro ni byla čeština, přesto 

se snažila zapojovat do života laboratoře v maximální možné míře. Ocenila bych větší 

angažovanost v rozvíjení zadaného úkolu, je ale možné, že tato dosáhla svého maxima právě 

s ohledem na zmíněnou jazykovou bariéru. Při tvorbě knižní podoby DP byla Elena iniciativní. 

Za zdařilou považuji zejména diskuzi, kde se snažila zhodnotit nejen vlastní výsledky, ale 

diskutuje i limity práce spočívající zejména v omezené velikosti studovaných skupin, což je 

markantní především ve skupině neléčených celiaků. Počet rCD pacientů kompletně 

diagnostikovaných dle mezinárodních kriterií ESPGHAN je i přes předpokládanou relativně 

vysokou incidenci nízký, což je kritickým limitem pro přijetí pacienta do studie. 

 

Formální úroveň práce 

Po formální stránce je předkládaná práce solidní a obsahuje veškeré požadované náležitosti. 

Přestože je místy poznat, že autorčinou mateřštinou není čeština, s jazykovým handicapem 

se autorka poměrně se ctí vypořádala. Text je vhodně doplněn 10 obrázky, výsledkovou část 

práce doprovodilo 14 grafů. 

 

 

 



Shrnutí: 

Práce dospěla k závěru, že zánětlivé prostředí (simulované cytokiny IFN-, TNF- a IL-6) 

aktivuje in vitro monocyty k expresi IRF-1 a to bez ohledu na to, zda monocyty pocházejí od 

zdravých jedinců, od neléčených celiaků, nebo od pacientů, kteří minimálně rok dodržují 

bezlepkovou dietu. Vzhledem k velikosti souborů bylo vyhodnocení následné analýzy 

(stanovení vlivu IRF-1 na monocyty) a zejména interpretace výsledků této části DP 

problematičtější a bude vyžadovat další testování.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře, případně zvážit 

s ohledem na obtížnější startovací pozici i hodnocení výborně (vše samozřejmě 

s přihlédnutím k obhajobě studentky). 
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