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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
Mgr. Pavla Boháčová 

Datum: 
28. 5. 2018 

Autor: 
Kateřina Lišková 

Název práce: 
IL-25 jako nový terapeutický cíl u léčby alergických onemocnění 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem předložené bakalářské práce je shrnutí poznatků o IL-25, jeho roli 
v alergických onemocněních a jeho potenciálu pro využití v terapii alergií.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Bakalářská práce je standardně členěna. Obsahuje abstrakt, seznam zkratek, 
obsah, úvod, vlastní rešerši, závěr a seznam použitých zdrojů. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce obsahuje 54 citovaných článků, z toho 41 původních a 13 souhrnných, které 
jsou v seznamu literatury řádně označeny, přičemž 21 zdrojů je z posledních 5 let.  
Citované zdroje jsou řádně a správně uvedeny v seznamu literatury s výjimkou 
nejspíše překlepu, kdy se z autora Aggarwal v seznamu literatury stal Arragwal 
v samotném textu.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje žádné vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Bakalářská práce je psaná přehledně a čtivě, text je vhodně doplněn 8 obrázky. V 
práci se vyskytují neodborné a stylistické neobratnosti, které odpovídají tomu, že se 
jedná o prvotinu odborné práce. Výtku mám ke zkratkám, které jsou v textu 
nejednotně zaváděny. 
Str. 1 - buňky předkládající antigen (APC)  
Str. 4 – PCR (polymerázová řetězová reakce) 
Str. 5 – NHC (z angl. natural helper cell) 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložená bakalářská práce poskytuje srozumitelný přehled poznatků o IL-25 a 
jeho roli při alergických onemocněních. Autorka splnila cíle, které si vytyčila na 
začátku práce. Text práce je poměrně čtivý. Drobné překlepy a stylistické nedostatky 
nesnižují kvalitu práce, proto bakalářskou práci hodnotím kladně a doporučuji ji 
k obhajobě.   
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Otázky:  

1) Na str. 5 zmiňujete, že IL-25 je produkovaný i epiteliálními a Panethovými 
buňkami. Jsou známy receptory a případně transkripční dráhy, které vedou 
k produkci IL-25 u těchto buněk? 

2) Jak si vysvětlujete, že infekce H. polygyrus bekeri vyvolává změny v expresi 
IL-17RB, ale signifikantně neovlivňuje expresi IL-17RA (str. 11-12)? Zejména 
s ohledem na to, že IL-17RB je společnou receptorovou podjednotkou        
pro IL-25 a IL-17B, které, jak zmiňujete na str. 24, mají téměř antagonistickou 
funkci. 

3) V poslední části bakalářské práce se zabýváte využitím IL-25 pro terapii 
alergických onemocnění. Probíhají v současné době nějaké klinické studie 
věnující se využití neutralizace IL-25? A v které jsou fázi? 

 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 

 


