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V Praze, 19. srpen 2019 

Stanovisko školitele k diplomové práci „Role stromálních mesenchymálních buněk exprimujících 

fibroblastový aktivační protein v mikroprostředí nádorů mozku“ Bc. Petra Výmoly. 

Petr Výmola pracoval v naší laboratoři již v průběhu svých bakalářských studií, kdy se aktivně podílel 

na  řešení projektu AZV, věnovanému studiu mikroprostředí astrocytárních nádorů mozku. Dále vypracoval a 

úspěšně obhájil i bakalářskou práci. Výsledky jeho práce se staly součástí několika zahraničních konferenčních 

sdělení.  V roce 2019 se zúčastnil se svými výsledky vědecké studentské konference 1.LF UK, kde byl vybrán 

k ústní prezentaci práce a následně ve své kategorii získal první cenu. Aktuálně jsou výsledky z projektu, jehož 

součástí jsou i výsledky práce studenta, sumarizovány a připravovány k publikaci v impaktovaném časopise.  

V úvodní části diplomové práce se autor zaměřuje na současnou úroveň poznání v oblasti angiogeneze a 

extracelulární matrix (ECM) mozkových nádorů s přihlédnutím k možnému zapojení fibroblastového 

aktivačního proteinu (FAP) a/nebo FAP pozitivních buněk do těchto procesů. Vlastní experimentální práce 

diplomanta je pak rozdělena do dvou částí, kde v první, experimentální, zkoumá význam FAP pozitivních 

mesenchymálních buněk pro angiogenezi. Ve druhé, popisné, se pak věnuje studiu společné exprese proteinů 

extracelulární matrix a FAP na stromálních buňkách přítomných v mozkových nádorech. Pro tyto studie 

diplomant použil řadu imunohistochemických a funkčních experimentálních metod, z kterých několik sám 

pomáhal zavádět (3D “angioassay“, intravitální barvení buněk). V rámci imunohistochemických studií potvrdil 

již předchozí, námi publikovaná výsledky identifikující buněčné populace exprimující FAP v rámci 

mikroprostředí mozkových nádorů, a dále je posílil. Data získaná z 3D “angioassay“ a imunodetekce proteinů 

extracelulární matrix již, ale představuje výsledek jeho vlastní práce, které naznačují aktivní zapojení FAP 

pozitivních stromálních buněk do procesu angiogeneze. Zjištění souvislosti mezi expresí FAP a přítomnosti 

fibrilárních proteinů extracelulární matrix v mikroprostředí lidských mozkových národů navíc nabízí vytvoření 

nové hypotézy o možném zapojení buněk nesoucích FAP do procesu ECM remodelace. Ověření této hypotézy je 

východiskem tématu budoucího postgraduálního studia, ve kterém by Petr rád pokračoval v naší laboratoři. 

Petr Výmola je schopen samostatně pracovat, ale dokáže se i efektivně zapojit do týmové práce a to jak 

pečlivým plněním zadaných dílčích úkolů, tak inspirativními nápady posouvající projekt jako celek kupředu. Dle 

mého názoru předložený dokument splňuje veškeré požadavky stanovené pro obhajobu diplomové práce. 
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