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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Barbora Čápová 
s názvem: Vybrané laboratorní metody využívané při diagnostice a terapii alergické rhinitidy

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

23 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 14 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

7 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 79 

Návrh otázek k obhajobě

1. Název bakalářské práce zní: " Vybrané laboratorní metody využívané při diagnostice a terapii
alergické rhinitidy". Z názvu tedy plyne, že vybrané laboratorní metody lze použít při terapii
alergické rhinitidy. Ptám se tedy autorky, které laboratorní metody by považovala za vhodné pro
terapii alergické rhinitidy? Neměl by název bakalářské práce spíše znít: " Vybrané laboratorní
metody využívané při diagnostice alergické rhinitidy a možnosti terapie alergické rhinitidy"? Věděla
by autorka, zda modifikace mikrobioty (složení nebo funkce, např. podáním probiotik, prebiotik,
symbiotik) by mohlo mít preventivní či terapeutický účinek u alergické rhinitidy?

2. Autorka se snaží objasnit mechanizmus specifické alergenové imunoterapie (SIT). Mohl by
mechanizmus orální tolerance hrát roli při SIT?

3. Autorka píše, cituji: "Alergeny jsou jakékoliv antigeny, které jsou schopny vyvolat imunitní
odpověď ". Antigen z viru chřipky rovněž může vyvolat imunitní odpověď, autoantigen rovněž může
vyvolat imunitní odpověď, LPS rovněž vyvolá imunitní odpověď, apod. – jsou to tedy všechno alergeny?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Autorkou předložená bakalářská práce nazvaná „Vybrané laboratorní metody využívané při diagnostice a
terapii alergické rhinitidy“ je vypracována na velmi aktuální téma. Autorka si vybrala velmi zajímavé téma s
vysokým zdravotnickým, společenským (a i ekonomickým) dopadem. 
V teoretické části se autorka věnuje popisu imunitního systému člověka. Ačkoliv si autorka vytkla za cíl
práce v teoretické části popsat základní principy a složky imunitního systému (str. 29), tak principy
imunitního systému jsou zmíněny jen okrajově. Rovněž tak patofyziologie alergických onemocnění by si
zasloužila detailnější zpracování (primární a sekundární fáze alergické reakce včetně zapojení patřičných
buněčných a humorálních složek imunitního systému). Možné mechanizmy specifické alergenové
imunoterapie jsou nedostatečně vysvětleny (role regulačních cytokinů, Tregs, orální tolerance, přesmyk z
IgE na IgG4). Naopak diagnostika a laboratorní metody jsou celkem přehledně zpracovány.
Ve své bakalářské práci se autorka nevyvarovala určitých nepřesností a nejednoznačností – např.:
„Protilátky jsou výhradně tvořeny bílkovinami.“ Místo „eosinofilní polymorfonukleární neutrofily“ asi měla
autorka na mysli eosinofilní granulocyty (granulocyty se dělí dle barvení na eosinofilní, neutrofilní a
basofilní). Je třeba rozlišovat mezi alergií (vlastní klinický projev) a atopií (obecně predispozice ke vzniku
alergií), takže autorka asi měla na mysli alergické reakce místo atopické reakce (str. 26). Podstatnou
připomínkou je, že modifikací alergenů není vyvolání tvorby specifického IgE (je tomu právě naopak, jak to
ostatně uvedeno ve zmíněných citacích 35 a 36), str. 26. Dále bych měl jen drobnou připomínku, že se nyní
pro vrozenou (nespecifickou, neadaptivní) imunitu používá pojem přirozená imunita.
Obecně po formální stránce lze bakalářskou práci hodnotit jako velmi zdařilou. Členění bakalářské práce
na jednotlivé kapitoly s logickou návazností. Vytknu jen opomenutí vysvětlení zkratek při prvním uvedením
v textu (např. GIT – str. 11, IS - str. 12, LTP, str. 15 atd.), ačkoliv jsou všechny zkratky uvedeny a řádně
vysvětleny v seznamu zkratek.  Rovněž by bylo vhodné uvádět jednotnou zkratku a vysvětlení pro daný
termín či zkratku (SAIT x SIT; ADCC – seznam zkratek x str. 16). V bakalářské práci se vyskytuje minimum
překlepů a gramatických chyb (vyjma několika chybně uvedených čárek ve větách – např. Úvod, str. 19, 26,
30, …). 
V praktické části autorka zpracovala výsledky získané od 25 pacientů, což je pro bakalářskou práci velmi
slušný počet, proto lze konstatovat, že prezentované výsledky a závěry jsou validní.
Předloženou bakalářskou práci „Vybrané laboratorní metody využívané při diagnostice a terapii alergické
rhinitidy“ doporučuji k obhajobě.
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