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Pavlína nastoupila jako moje diplomantka na Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod, 

Ústavu experimentální medicíny, AV ČR na podzim roku 2018, a to na základě vlastního 

zájmu o problematiku kmenových buněk a rovněž na doporučení vedoucí oddělení, Dr. 

Kubinové, která Pavlínu doporučila na základě dobré zkušenosti z její bakalářské práce. 

Zapojila se do již běžícího projektu zaštítěného grantem GAČR 17-03765S s názvem  

Parakrinní efekt sekretomu mezenchymálních kmenových buněk v léčbě míšního poranění, 

tématu, kterému se naše oddělení dlouhodobě věnovalo. V té době byla první větší část 

projektu, spojená s tvorbou modelového poranění, aplikací testovaných látek a následného 

behaviorálního testovaní zvířat již hotova. Jelikož jsem neměla s formálním vedením 

diplomové práce zatím žádnou zkušenost, obrátila jsem se na zástupce vedoucího Katedry 

buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doc. RNDr. Františka 

Půtu, CSc., s dotazem, zda je možno nahradit chybějící účast studentky na výše zmíněné 

metodologické části práce v jiném experimentu, spadajícím pod jiný grant, ale zcela 

podobným co do metodiky práce. Bylo mi kladně odpovězeno a Pavlína tedy prozatím 

absolvovala kurz odborné přípravy a získala tak Osvědčení MZe pro práci s pokusnými 

zvířaty a zároveň se bezodkladně zapojila do probíhajících prací. Pořídila samostatně veškeré 

mikroskopické snímky luxolového barvení zachované šedé a bílé hmoty a fluorescenčního 

barvení pro přítomnost reaktivních astrocytů GFAP a potvrzení neuronálního růstu GAP43. 

Dále získaná data vyhodnocovala a analyzovala. Rovněž se výrazně zapojila do molekulárně 

biologického vyhodnocení vzorků páteře, od izolace RNA až po qPCR analýzu. Pro tento svůj 

nesporný přínos a proaktivní samostatný přístup byla uvedena jako spoluautorka na publikaci 

The Effect of Wharton Jelly-Derived Mesenchymal Stromal Cells and Their Conditioned 

Media in the Treatment of a Rat Spinal Cord Injury, uveřejněné na podzim 2019 

v International Journal of Molecular Sciences. Tou dobou se zapojuje do dalšího projektu, 

zaměřeného rovněž na léčbu míšních poranění, zaštítěného jak grantem GAČR 19-10365S 

s názvem Modelování perineurálních sítí a gliové jizvy v léčbě míšního poranění, tak 

spoluprací s mezinárodní výzkumnou skupinou Neurorecon, kde samostatně pracuje se 

zvířaty a zodpovídá za behaviorální testování. Po ukončení této části pokusu na jaře 2020 

ještě pořídila veškeré mikroskopické snímky připadající na tuto část studie. Tímto tedy 

úspěšně absolvovala celý koloběh práce spojené s testováním léčby míšního poranění a podle 

mého názoru splnila všechny cíle vytčené v diplomové práci, tedy samostatnou analýzu 

senzorických a motorických funkcí léčených jedinců, samostatnou analýzu morfologické 

stavby poraněné tkáně a samostatnou analýzu relativní genové exprese.  



Pracovala vždy vysoce kvalitně, bez pobízení nebo upomínání, jak na samotné diplomové 

práci, tak v laboratoři a rovněž tak se zvířaty, kde zejména vynikala nejen její samostatnost, 

ale i její trpělivost, vstřícnost a ochota podřídit se časově náročné a mnohdy monotónní práci. 

K formální stránce psaní diplomové práce nemám výraznější výhrady, Pavlína se psaní 

věnovala soustavně a s dostatečným předstihem, upozornila jsem ji v podstatě jen na nutnost 

zřetelně odlišit v seznamu literatury publikace typu review od originálních sdělení, jinak 

pracovala samostatně.  

Bylo mi velkým potěšením s ní po dobu její přítomnosti na našem oddělení spolupracovat a 

do dalšího vědeckého růstu v postgraduálním studiu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

v Plzni jí přeji mnoho úspěchů a mnoho sil.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji podstoupit k obhajobě a navrhuji ohodnotit 

stupněm „výborně“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milada Chudíčková, PhD.                                                                  dne 6. 7. 2020 v Praze 

 


