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PředIoŽená magisterská práce je rozč|eněna do sedmi kapito|. Je složená z úVodu, teoretické části (2].

stran), experimentá|ní části (19 stran), výsledků (38 stran), diskuze (7 stran), závěru a seŽnamu

použité |iteratury. K textu je při|oŽeno 91 obrázků a 24 tabu|ek. CeIkový rozsah práce je 118 stran.

Autorka čerpa|a ze 76 |iterárních zdrojů'

Teoretická část je rozdělena do čtyř podkapito|. Autorka seznamuje čtenáře s ú|ohou B buněk při

imunitní odpovědi, s intraceIulárním pato8enem Francisella tulorensis a dá|e s interakcí tohoto

patogena s hostitelskými buňkami. Teoretická část je VeImi dobře a srozumiteIně zpracována,

popisované signální cesty jsou názorně dokumentovány obrázky.

Vexperjmentá|nÍ části autorka podrobně popisuje použitou metodiku. Práce je pro |epší orientac|

rozč|eněna do pěti experimentů. Výsledky jsou názorně prezentované formou obrázků a tabu|ek.

V diskuzijsou zÍskané výs|edky srozumiteIně zhodnoceny a porovnány s již pubIikovanými daty.

Cí|em dip|omové práce by|o Zjistit změny vgenové expresi u B.buněčné |inie po infekci F' tularensis

sVyuŽitím metody reverzní transkriptázové po|ymerázové řetězové reakce. BohužeI se autorka

většinu své práce muse|a Věnovat optimaIizaci podmínek reakce a ověřováníkva|ity primerů. Většlna

primerů byla skutečně zoptimalizována, coŽ jistě ocení budoucí studenti. Genová eXprese oYIa
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s|edována u dvou primerů (lFN.a a IL.12). Zvýs|edků jsou odvozeny možné závěry. Rozsah praktické

části práce vypovídá o experimentá|nízručnosti studentky a schopnosti řešit prob|émové situace.

K předložené práci bych mě|a několik poznámek:

o Na koncích řádek by nemě|y zůstávat jednoznakové před|ožky a spojky.

o Cís|ovka a jednotka by mě|y být oddě|eny mezerou.

. Na straně 49 (experiment č. 4) neodpovídá výs|edná koncentrace LPS přidanému množství

zásobn ího roztoku.

o Na straně 50 (experiment č. 5) neodpovídá výs|edná koncentrace lg|c přidanémU množství

protetn u.

. Na straně 98 - 99 (obrázek 82 a následný text) nesouh|así časové intervaly pro infekci a

stimu|aci B buněk. V textu se autorka zmiňuje o 3 h, v obrázku je 6 h'

Celkově před|ožená práce sp|ňuje podmínky kladené na dip|omovou práci, a proto ji doporučuji

k obhajobě a hodnotÍm k|asifikačním stupněm stupněm výborně'
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