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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Cíle diplomové práce Terezy Michalčíkové jsou součástí širšího zaměření laboratoře 

celotělového zobrazování v rámci Českého centra pro fenogenomiku. Hlavním cílem 

diplomové práce bylo navrhnout a připravit pokročilé duální reportery pro zobrazování vývoje 

nádorových modelů pomocí neinvazivního zobrazování a paralelně připravit a otestovat 

technologii zobrazování měkkých tkání (tumorů) pomocí microCT s vysokým rozlišení. 

Klíčovou součástí práce bylo navržení klonovacích postupů a vytvoření expresních vektorů s 

duálním reporterem pro fluorescenci v NIR oblasti současně s možností detekce luminiscence. 

Funkčnost reportérových systémů byla testována in-vivo pomocí transdukce lentivirovými 

vektory a výsledný nejlépe fungující systém, měl být vnesen do myšího modelu jako cre 

reporterový systém, který by umožnil genetické označení buněčných populací s kondiciálně 

aktivovaným prokancerogením programem. Součástí literárního přehledu bylo připravit 

přehled současných přístupů pro neinvazivní zobrazování nádorových modelů na myším 

modelu. Neméně důležitou částí byl literární přehled metodiky genetické manipulace savčích 

buněk a následné generování transgenních myších modelů.  

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Studentka iniciativně a samostatně studovala literaturu a nejen odborné vědecké práce, ale i 

metodologické publikace a protokoly, které byly důležité pro optimalizaci její vlastní práce a 

interpretaci výsledků. Studentka se  také se pravidelně účastnila journal klubu a své výsledky 

pravidelně přednášela v rámci laboratorních seminářů. Se svými výsledky se účastnila 

pravidelného setkání odborníků na microCT zobrazovací technologie pořádaného firmou 

Bruker v Belgii a též bude v nejbližší době presentovat poster na setkaní specialistů 

v imagingu v Krakowe. Pravidelně se též účastnila setkání nad řešením projektu a aktivně se 

podílela na diskuzích, plánování experimentů a interpretaci dat. Shrnutím studentka dokázala 

velice dobrou orientaci v dostupné literatuře, včetně aktivního vyhledávání vlastních zdrojů. 

Současně však i prokázala schopnost své výsledky presentovat jak v posterové formě tak i 

v rámci přednášky.  

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Tereza Michalčíková byla schopná velmi brzy pracovat zcela autonomě a velmi dobře řešit 

veškeré metodické problémy (v rámci práce jich nebylo málo).  Studentka chodila do 

laboratoře pravidelně a v laboratoři byla aktivní a účastnila se i náročnějších experimentů 



jako plnohodnotný člen týmu. Díky zmíněným schopnostem se byla studentka schopna 

zapojit i do větších projektů v rámci mezinárodní spolupráce a například její přispění a 

vyvinuté nástroje byly klíčové pro projekt analýzy role transkripčního faktoru Atf2 v rozvoji 

kolorektálního karcinomu ve spolupráci s prof. Regine Schneider-Stock (manuskript je nyní 

v přípravě).    

Přístup studenta při sepisování práce: 

Studentka sepisovala práci samostatně, včetně grafické prezentace výsledků. Práce byla 

průběžně konzultována a studentka návrhy a doporučení vždy flexibilně inkorporovala do 

vznikající práce. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle diplomové práce byly splněny a zejména příprava systému duálních reportérů s využitím 

lentivirových partikulí překonala i původně plánovaný rozsah. Studentka dokázala, že si 

v laboratoři dovede osvojit širokou škálu technik a nových metod a dokonce si i vhodné 

metodiky sama aktivně vyhledávala. Jediný plánovaný cíl a to příprava myšího duálního cre 

reporteru se nepodařilo splnit, ale i tak je výsledkem práce kompletně připravený targetovací 

vektor pro myší ES buňky a následnou tvorbu nové transgenní myši. Nicméně i tento 

nekompletní cíl v rámci diplomové práce je velice důležitý k pochopení důležitosti testování 

reportérů pro neinvazivní zobrazování in-vivo, v jejím případě pomocí lentivirové transdukce, 

před tvorbou myšího modelu. Vlastnosti fluorescenčních proteinů v NIR oblasti, ještě nejsou 

plně známy a objevené komplikace jsou stimulující k dalšímu výzkumu a optimalizaci 

technologie neinvazivního zobrazování pomocí transgenních systémů.  

Práci jako velice zdařilou a navrhuji postoupit k obhajobě. 
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