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Dizertační práce Věry Lukášové je založena na čtyřech článcích publikovaných 

v mezinárodních časopisech s IF v rozmezí 3 až 5. U dvou z nich je předkladatelka první 

autorkou. Krom těchto publikací se Věra Lukášová podílela na šesti dalších studiích, které byly 

také publikovány v mezinárodních impaktovaných časopisech.  

Navzdory úspěšné publikační činnost sepsala uchazečka dizertační práci v klasické „plné“ 

verzi. Literární přehled je široce rozkročen mezi buněčnou biologií a materiálovou vědou, což 

ale plně odpovídá mezioborovému tématu práce. Tři vytyčené cíle práce spolu úzce souvisí. 

Jsou zaměřeny na optimalizaci nanovláknových nosičů, které by byly osídleny osteogenními 

buňkami a podporovaly jejich dělení / diferenciaci, čímž by došlo k lepšímu zhojení rozsáhlých 

poškození kostí. V následující metodické části jsou zevrubně charakterizovány jednotlivé 

techniky, které autorka během své práce využívala. Kapitola Výsledky je rozdělena do tří částí 

dle toho, zda byly nanovláknové nosiče upraveny pomocí celých krevních destiček, 

lyofilizovaného lyzátu trombocytů, anebo do nich byly přidány osteogenní suplementy. 

Hlavním výsledkem je pak charakterizace osteogenního potenciálu buněk rostoucích na PCL 

(polykapron laktátovém) nosiči s přidanými osteogenními látkami (beta-glycerol fosfát, 

askorbát-2-fosfát, dexametazon). Zmíněné suplementy se z nanovláknového nosiče 

prokazatelně uvolňují po dobu nejméně jednoho měsíce a tím napomáhají diferenciaci 

přítomných buněk do kostní tkáně. Následná diskuse se pak nejprve vrací k myšlenkám 

uvedeným v literárním úvodu, později shrnuje experimentálně získaná data, ale srovnání 

s nejnovějšími články (publikovanými např. v posledních dvou letech) takřka chybí. Vlastní 

text práce je pak uzavřen výstižným závěrem, vytyčené cíle práce byly dosaženy. 

 

K práci mám následující výhrady a připomínky: 

Po formální stránce práce splňuje obvyklé nároky. Míra překlepů a neobratných formulací 

nepřekračuje únosnou míru. Pečlivější kontrola by však prospěla kapitolám Seznam zkratek a 

Seznam literatury. Grafy ukazující stejné experimenty na různých nosičích (např. obr. 21 – 24) 

by mohly mít stejné škálování osy y, čtenáři by to umožnilo snazší srovnání výsledků.  

V metodické části bych u konfokální mikroskopie uvítala lepší popis konkrétního nastavení 

mikroskopu, aby bylo zřejmé, do jaké míry jsou snímky z jednotlivých pokusů navzájem 

porovnatelné.  

Pro vyhodnocení qPCR bych pro přehlednost spíše doporučila metodu komparativního Ct 

(nazývanou též ΔΔCt) v kombinaci s ověřením účinnosti jednotlivých reakcí. Dále by bylo 

přínosné zjistit úroveň exprese zkoumaných genů ve všech použitých časových bodech (den 1, 

7, 14 a 21). Např. výsledky velmi podobné studie Ardeshirylajimi et al. (Artif Cells Nanomed 

Biotechnol. 2018;46) demonstrují nárůst exprese transkripčního faktoru Runx2, osteokalcinu a 

kolagenu 1 v sedmém i čtrnáctém dnu pěstování na PCL vláknech. V práci V. Lukášové však 

tyto trendy nelze ověřit. 



Je také poněkud matoucí, že výsledky získané na jednotlivých typech nosičů, jejichž použití se 

v práci opakuje, nejsou uvedeny ve stejném pořadí ve všech třech podkapitolách výsledkové 

části. 

 

Otázky k diskuzi: 

1) Při charakterizaci jednotlivých nanovláknových nosičů bylo detailně měřeno uvolňování 

jednotlivých faktorů či osteogenních suplementů do jednoduchých pufrů (PBS, TBS). Bude 

kinetika uvolňování v živém organismu podobná? Navíc buňky pěstované na takto upravených 

nosičích rostly v médiu s nízkým obsahem séra (např. jen 2%). Můžeme se domnívat, že to 

dostatečně modeluje situaci v poškozené kosti? 

 

2) V pokusech s využitím celých krevních destiček byly na nosiče nejprve po dobu 2h 

adherovány buňky, následně pak došlo k přidání destiček. Byl by stejný postup využit i při 

aplikaci v klinické praxi? 

 

3) Množství DNA izolované z buněk nasazených na jednotlivých nosičích není vždy stejné ani 

v prvním dnu kultivace (viz obr. 17 – 19). Jaká byla kontrola nasazení stejného množství buněk 

na každý nosič? Byly rozdíly zjištěné hned na začátku pokusu dále nějak zohledněny při 

vyhodnocování pozdějších výsledků? 

 

4) Množství izolované DNA často neodpovídá mikroskopickým obrázkům ze stejného 

experimentálního uspořádání. Čím je možné tuto diskrepanci vysvětlit? Bylo by možné ověřit 

množství buněk ještě nějakou jinou, vhodnější metodou? 

 

5) Jaký je princip MTS eseje? Jaká je výpovědní hodnota takto zjištěných hodnot? 

 

6) V poslední sadě pokusů autorka opouští dosud používanou linii MSCs, kterou nahrazuje 

osteosarkomovou linií Saos2. To znemožňuje srovnání výsledků napříč různými typy nosičů- 

Proč k této změně došlo? 

 

Předložená práce i přes výše zmíněné připomínky splňuje požadavky stanovené pro doktorskou 

dizertační práci oborovou radou. Autorka prokázala schopnost samostatně vědecky pracovat a 

výsledky úspěšně publikovat. Dizertační práci RNDr. Věry Lukášové proto doporučuji 

k obhajobě jako podklad pro udělení titulu Ph.D. 

 

 

V Praze 11. 1. 2020 

RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. 

 


