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Charakterizace nově vyvinutých fluorescenčních sond v buněčných systémech 
Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
Cílem práce bylo otestovat nově vyvinuté fluorescenční sondy, které změnou fluorescence 
detekují změny v pH. K tomu měly být využity jako model buňky zdravé a nádorové a jako 
kontrola správné funkce připravených sond se mělo vnitrobuněčné pH detekovat standardní 
komerčně dostupnou metodou. S charakterem testovaných buněk také souvisela analýza 
buněčného metabolismu.  
 
V souvislosti s těmito cíli vypracovala literární přehled, kde se zabývala jak popisem pH u 
různých buněk, tak současnými možnostmi jeho měření. Dále se zabývala nanočásticemi a 
jejich interakcemi s buňkami na úrovni jejich lokalizace. 
Přístup studenta k práci s literaturou: 
Při zpracování literárního přehledu studentka prokázala, že se dokáže velmi dobře orientovat 
v relevantní literatuře. To samé prokázala i v části Diskuse, kde komentuje své výsledky, 
které jsou v rozporu s všeobecně přijímanými fakty, ale současně dohledala i literaturu, která 
její výsledky podporuje. 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
Během pobytu v laboratoři se naučila precizně pracovat s tkáňovými kulturami, osvojila si 
práci s řadou různých typů buněk i přístrojů. Pracovala samostatně, pečlivě ale v případě 
problémů se nebála zeptat a přiznat možnou chybu. Zavedla několik metod, které teď 
používají její následníci v laboratoři. Práci si dobře organizovala, do laboratoře chodila podle 
svých časových možností a víkendový experiment pro ni nebyl problém, pokud to buněčná 
kultivace vyžadovala. 
Přístup studenta při sepisování práce: 
Z počátku chvíli trvalo, než při sepisování našla rytmus a řád, ale s blížícím se datem 
odevzdání se její koncentrovanost zvyšovala a text, který vznikal, měl hned na poprvé hlavu i 
patu. Domnívám se, že se při sepisování práce hodně naučila. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Studentka pracovala poctivě a usilovně, ale původní cíl, který byl na začátku práce v 
laboratoři vytyčen, se nepodařilo dosáhnout, což ale nebylo to vinou studentky. Senzory, 
které nám byly dodány v malém množství před zahájením diplomky, vypadaly, že fungují 
tak, jak si představujeme a že bude lehké zavést měření pH s jejich využitím. Bohužel jich 
ale bylo málo, proto se připravila nová šarže a změnila se studentka, která je na VŠCHT 
připravovala a pak celý rok Julie zápasila s testováním nově dodaných šarží, kdy stále nebylo 
něco v pořádku. Senzory, které už konečně vypadaly slibně, jsme obdrželi až v létě 2020 a 
Julie se vrhla s velkým zápalem do jejich charakterizace. Vše bylo samozřejmě 
komplikováno pandemií koronaviru (různé restrikce, Juliino onemocnění, karantény). Ale 
v době testování nefungujících senzorů, Julie zavedla do laboratoře metody stanovení pH 
v různých buňkách pomocí různých přístrojů a detekovala i metabolismus testovaných buněk 
dvěma metodami (jednu z nich v laboratoři zavedla a otestovala k dalšímu použití). Takže 



během studia si vyzkoušela různé metody (několik typů fluorescenční mikroskopie, práce 
s průtokovou cytometrií a další), které úspěšně uplatnila pro detekci intracelulárního pH i 
lokalizaci fluorescenčních senzorů v buňkách. 
 
Julii hodnotím jako pracovitou, systematickou a cílevědomou studentku, která je i 
společensky příjemná, což je pro práci v kolektivu a se spolupracovníky z různých oborů a 
laboratoří také podstatné. 
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