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Dip|omantka Bc.- Miros|ava Ka|abusová vypracova|a svou dip|omovou práci
v |aboratořích UStaVu mo|eku|ární pato|ogie a centra pokroči|ých studií
Faku|ty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Krá|ové.
Dip|omová práce s názvem ,,Interakce intraceIu|árního patogena
Francisella tularensis LVS s myší monocyto-makrofágovou |inÍí J774,2
(charakterizace Iipidových raftů z myší monocyto-makrofágové |inie
J774,2 po interakci s intraceIu|árním patogenem Francisella tularensis
LVS) je v rozsahu 69 stran s jednou pří|ohou a ce|kem 96 citacemi.
Teoretická část obsahuje přeh|ednou rešerši o ú|oze membránových raftů
v bakteriální patogenezi a zároveň charakteristiku studovaného patogena -
Francisella tularensis a hostite|e - makrofága. V experimentální části jsou
stručně popsány použité metody. Materiá|, chemiká|ie a přístroje jsou
uvedeny v tabuIkách poměrně nepřeh|edně na začátku a na konci
kapito|y. Výs|edky a diskuze jsou naopak zpracovány ve|mi přeh|edně,
stručně a jasně. Zároveň ve|ice k|adně hodnotím obsáhlou diskuzi, která
svědčí o schopnosti dip|omantky orientovat se v probIematice a
interpreatci získaných výs|edků. V závěru dipIomové práce jsou
zhodnoceny získané výs|edky práce a navržen směr da|šího výzkumu
v dané prob|ematice.
Dip|omová práce zce|a sp|ňuje stanovené cí|e zadání, připomínky mám
však k formá|ní stránce díp|omové práce.

Připomínky:

- Chyby v použitých zkratkách str. B - 10 (např. CD - uvedeno jako
c|uster of determination namísto differentiation ev.desigantion; dá|e
chyba v případě eNoS, MBL a PRR)'

- Nejednotné pouŽití normá|ního styIu Vs. kurzíva v případě názvu
Francisela tularensis (např' Str' 47 v nadpisu kapitoly 4'2 a 4'2'I,
dá|e str. 15 )'- Nejednotnost používání .,|ysozóm'' vs. ,,|yzozóm,, str.20 a 2I,
označení buněčné linie (monocyto Vs. monocytární: str.31), gama
(str.9) vs. gamma (str.49).



- V textu teoretické části nejsou uvedeny odkazy na obrázky č.1 a č.2
(str.23 a 24)' stejný prob|ém v případě tabulky na str'27.- Za nevhodné považuji uvedení použitých chemiká|ií formou tabuIky:
nepřeh|edné, zároveň není přesná a jednotná specifikace výrobců
(např. str. 30 v případě firmy F|uka jsou uvedeny tři různé názvy, u
proti|átky human antí-mouse Trf není výrobce uveden). PouŽité
přístroje jsou uvedeny až na konci experimentá|ní části, |épe umístit
hned na začátku za tabu|ky s použitými chemiká|iemi a roztoky.- Vhodněji uspořádat experimetná|ní část - f|uorescenční mikroskopreje podkapitolou kapitoly ,,Deplece cholesteru.' (str. 35), ale CFU
metoda má jiŽ samostatnou kapitolu (str. 36).- Použité |yzační činidIo u metody cFU (str.37) není uvedeno v tabu|ce
seznamu chemiká|ií a roztoků pro tuto metodu (str.28).- V případě |yze buněk u metody sacharózového gradientu není
uvedeno nastavení pístového homogenizátoru, v tabuIce chemiká|ií
pro tuto metodu chybí roztok trypanové modři (str. 37).- Sk|oňování |atinského názvu bakterie (str.47) - interakce Franciselly
tularensis LYS

- U citací z Iiteratury neby|a dodržena jednotná forma citace: oficiá|ní
zkratky časopisů vs. ce|é názvy, u citace knihy (citace č'a| chybí
vydavate| a kapito|a, v případě citace č. 48 ne|ze uvést, že č|ánek
pochází se Science direct servu -.pochází z Biochim Biophys Acta'
Nejednotná forma u názvů čtánků ve|ká písmena vs. ma|á (např.
cttace c.55 vs. 56).- Ce|kově se v práéi často vyskytují překlepy, pravopisné chyby a
chyby s|ohové (např. str.37- postup CFU).

Přes uvedené nedostatky, týkající se především formá|ní stránky
dip|omové práce, je možné konstatovat, že práce má ve|mi dobrou
vědeckou úroveň a proto ji doporučuji k obhajobě.

otázky do diskuze:

Jaká ATB se pouŽívají pro |éčbu tu|arémie?

Proč a jakým způsobem se stanovuje hodnota MoI ?

Jaká s|ožení roztoku se pouŽívá pro zamrazování eukaryotických buněk?

Jaké funkční testy |ze apIikovat pro ověření získaných výs|edků
proteomické ana|ýzy?

Navrhovaná k|asifikace: veImi dobře

V Hradci Krá|ové 20.5.2009 Mgr.Adé|a Strašková


