
POSUDEK I.

Vedoucí dip|omové oráce: doc. RNDr. Zuzana Bí|ková, Ph.D.

odborný konzuItant: Mgr. Anetta Hárt|ová

Dip|omant: Bc. Miros|ava Ka|abusová

Název dio|omové práce:
Interakce intraceIu|árn ího patogena Francisella tularensis LVS s myŠí monocyto-
makrofágovou |inií J7 7 4'2
(charakterizace |ipidových raftů z myší monocyto-makrofágové linie J774'2 po interakci
s intraceIu|árním patogenem Francisella Íularensls LVS)

Diplomantka Bc. Miroslava Kalabusová se ve své dip|omové práci zabýva|a interakcí
intrace|ulárního patogena Francisella tularensis LVS s myší monocyto-makrofágovou |iniÍ
J774.2. ztéto obsáh|é prob|ematiky se zaměři|a na ro|i |ipidových raftů při vstupu
intracelu|árn ího patogena Francisella tularensis LVs do fagocytujících buněk. Dip|omová
práce je č|eněna standardním způsobem. Vypracována je v rozsahu 69 stran včetně 'l4
tabu|ek, 9 obrázků, 7 graÍŮ a jedné pří|ohy' Uvod je Stručným uvedením do tématiky'
V teoretické části autorka předkládá přeh|ed dané prob|ematiky, kteý ,je zpracován
přeh|edně a aktuá|ně k dané tématice' Experimentá|ní část obsahuje stručně popsané
pouŽité chemiká|ie Včetně jejich principů a v|astního provedení. Výs|edky práce jsou
zpracovány přeh|edně formou grafů a obrázků. V diskuzi se autorka úspěšně pokusi|a
výs|edky své práce konfrontovat S |iterárními zdroji' V závěru diplomové práce 1sou
zhodnoceny získané výs|edky práce a navrŽen směr da|šího výzkumu v dané prob|ematice.
Dip|omová práce zcela sp|ňuje stanovené cíle zadání. Seznam použité literatury zahrnuje 96
odkazů. Dip|omantka pracova|a na svoji dip|omové práci peč|ivě a se zájmem o dánou
prob|ematiku. Především bych chtě|a ocenit její trpělivost po ce|ou dobu naší spo|upráce.

K dip|omové práci mám nás|eduiící poznámkv a dotazv:

1/ str.5-6.. '..špatně uvedené zkratky, např. cD, PRR - můŽete uvést správný název a
Význam těchto zkratek?

2l str.8,20,23'....autorka použíVá V teoretické části výrazu ,'|ipidové rafty.'a naopak
V obsahu diplomové práce výrazu,,membránové rafty.. - by|o by Vhodné tuto termino|ogii
sjednotit.

3/str.39..'.. V experimentá|ní čáSti je zavádéjÍcí uvedení přÍstrojů a pomůcek aŽ na konci
kapito|y - vhodnější by bylo je uvést spolu s pouŽitými chemiká|iemi na začátku kapito|y.

4/ str.33.....v experimentální části je chybně uvedena metoda cFU jako samostatná kapito|a
- dle zadánídip|omové práce a současně z prezentovaných výs|edků mě|a být metoda CFU
uVedena jako podkapitoIa metod ,,Postup iníekce.. a ,,DepIece choIesterolu...

5/ str.54..... ,,Po ov|ivnění bunék J774'2 fi|ipinem a MBCD byla určena Životnost buněk
J774.2" _ můŽete Wsvětlit, jakým způsobem by|a Viabi|ita buněk určena?

6/ str.62-69.'... Autorka nedodrŽe|a iednotnou formu citace.



Práci hodnotím jako Ve|mi odpovědně a úspěŠně Vypracovanou, komisi ji proto doporučuji
k přijetí'
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Práci hodnotím jako ve|mi odpovědně a úspěšně Vypracovanou, komisi ji proto doporučuji
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