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Předložená diplomová práce Petra Výmoly je zaměřená na sledování vlivu FAP pozitivních 

stromálních buněk izolovaných z glioblastoma multiforme na neovaskularizaci a utváření 

vláken ECM v samotném nádoru. 

Glioblastom představuje jeden z nejmalignějších nádorů vůbec a medián přežívaní pacientů je 

velice krátký. Každá práce a výsledky, které napomáhají zefektivnit stávající léčebné postupy, 

může být v budoucnu velkou nadějí pro onkologické pacienty. Jednou z možných cest, kterou 

nabízí diplomová práce, je zaměřit se na stromální komponentu glioblastomu. Klíčovou roli 

v nutritivním zásobení tumoru představuje cévní řečiště reprezentované endotelovými buňkami 

a pomocnými pericyty. Nádorová masa potřebuje ke své progresi záchytnou strukturu v podobě 

ECM, která je zdrojem zde uložených signálních molekul a umožní jí následnou přestavbou 

migrovat ke vzdálenějším oblastem. Experimenty v předložené práci poukazovaly na závislost 

přítomnosti pozitivních FAP buněk stromatu a utváření nových cév. Navíc, stejné buňky měly 

vliv na zvýšenou expresi kolagenu-1,-4, fibronektinu a FAP v extracelulárním prostoru 

glioblastomu. 

Práce je metodicky bohatě podložená a svědčí o zodpovědnosti a píli diplomanta. Rozsah práce 

od stanovení cílů až po konečné výsledky je značný a jak sám autor uvádí, přímo nabízí 

k dalšímu pokračování v podobě postgraduálního studia.  

Formální kvalita předloženého textu je na vysoké úrovni včetně přehledných obrázků a tabulek. 

Jazykovou stránku textu hodnotit nebudu, jelikož nejsem původem Čech. 

 

Hodnocení jednotlivých částí: 

Literární přehled: I když autor použil víc jak 110 citací, v textu se objevilo pár míst, kde by 

bylo vhodné doplnit další citace. Na druhé straně autor prokázal schopnost pracovat s odbornou 

literaturou na vysoké úrovni. 

 

Text práce: Autor v textu použil formulace, které se mi zdály nešťastně zvolené: 

Na str. 15_ Fibronektin se váže na membránové receptory, tzv. integriny, které přemosťují 

prostředí ECM s plasmatickým prostředím buňky.  Termín plasmatické prostředí buňky je těžké 

dohledat v odborných zdrojích. 



Na str. 20 - FAP byl detekován na nádorových elementech kolorektálního karcinomu. Co je to 

nádorový element? Nádorový parenchym, stromální buňky, nádorový agens? 

Na str. 50 - Dle typu nádoru je FAP exprimován jak na transformovaných elementech, tak i na 

buňkách nádorového stromatu, zejména na tumorem asociovaných fibroblastech  

Opět transformované elementy (zvolit jiný termín pro element). Používá se termín nádorově 

asociované fibroblasty místo tumorem asociovaných fibroblastech. 

- Na ty je nyní některými autory nahlíženo jako na proonkogenně působící komponenty, 

které aktivně podporují nádor v průběhu terapie  

Proonkogen je gen, který když se aktivuje na onkogen spouští v buňce metabolické změny 

vedoucí k její malignitě. To znamená, že proonkogen nemůže působit na komponenty. Vhodný 

termín pro-nádorově.   

Často se v textu objevuje slovní spojení stromální mesenchymové kultury. Lepší je uvést termín 

buňky. 

Někde v textu jsou odborné zkratky v anglickém jazyce a někde jejich anglický význam chybí. 

Je potřeba to ujednotit.      

 

Materiál a metody: Kapitola je bohatě zpracována a jednotlivé metodické postupy jsou 

podrobně uvedeny bez formulačních nejasností. Autor použil velké množství metodických 

postupů, které dodávají prezentované práci náležitost a odbornost.  

 

Výsledky: Tato část obsahuje 3 tabulky a 15 složených obrázků plus bio-informatické křivky, 

které dodávají psanému textu lepší přehled a srozumitelnost prezentovaných výsledků. Kvalita 

obrázků je na dostatečné úrovni. IHC obrázky by se v budoucnu daly určitě použít do publikace 

v impaktovaném zahraničním časopise. Komentář k výsledkům je adekvátní a smysluplný.   

 

Diskuse: Diplomant prokázal dostatečnou schopnost implementovat, i kriticky, výsledky do 

přesvědčivé diskuse. Prokázal, že dané téma má dostatečně nastudované a dokáže formulovat 

hypotézu, která je později podrobená experimentální zkoušce. 

 

Dle mého názoru Petr Výmola dostatečně prokázal svoje teoretické a praktické znalosti a 

předložená diplomová práce je toho důkazem. Text je výsledkem usilovné několikaleté práce a 

je dobrou vizitkou autora do budoucna pro jeho další uplatnění. Doporučuji, aby Petrovi 

Výmolovi byl udělen titul Mgr. 

 



Otázky: a) Autor uvádí, že FAP je hlavně exprimován na stromálních buňkách z tumoru. 

Z vlastní zkušenosti ale vím, že dermální fibroblasty izolované ze zdravé kůže v podmínkách 

in vitro bohatě exprimují FAP. Jaký je teda důvod exprese na zdravých fibroblastech? 

 

b) FAP je solubilní molekula detekovatelná pomocí ELISA, jak uvádí autor. Je možné, že se 

sama váže na vlákna ECM a působí jako opsonizátor pro buňky stromatu/nádoru? Jak aktivní 

je tvorba matrix metaloproteináz v glioblastomu? 

 

c) Jedním z možných zdrojů stromálních buněk v nádoru je epitelo/nádorovo – mesenchymový 

přechod buněk. Je možné, že i v glioblastomu stromální komponenta vzniká podobným 

mechanizmem?  

 

d) Proč jste na charakterizaci FAP+ buněk, zřejmě pericytů, nepoužil markery CD 146+ a 

nestin? 

 

e) V práci autor popisuje jako jeden z ECM proteinů tenascin C, ale IHC barvení nemá 

doloženy. Tenascin C se uvádí jako špatný prognostický marker. 

 

f) Jaký model pro interakci endotel-pericyt v podmínkách in vitro navrhujete? 
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