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Bc. Pavel Honsa zaěa| pracovat v oddělení buněčné neurofyziologie, Ústavu

experimentální medicíny AV ČR od třetího ročníku svého studia na Přírodovědecké fakultě UK.
Projevoval intenzivní zájem o zadanou problematiku a velmi rychle zv|áda| metodiky používané

v naší laboratoři; především metodu terčíkového zámku (patch clamp), metodu Westem Blotting,

imunocytochemické metody a kultivaci neurálních kmenových buněk. Vzhledem k tomu, že se

souěasně podílel na projektu, který byl zaměřen na diferenciaci embryonálních kmenoqých buněk

a jejich funkční zaěIenění do tkaně příjemce, zvIádl i metody týkající se izolace embryonálních

kmenových buněk a transplantace buněk do poškozené nervové tkáně potkana. Během této doby

získal také značný teoretický přehled o diferenciaěním potenciálu neurálních kmenoých buněk a

jejich uIoze v regeneraci nervové tkaně. Bc. Pavel Honsa prokáza| při experimentální práci

samostatné vědecké myšlení, velmi dobrou orientaci v literatuře i pečlivost při zpracováváni

výsledků a přípravě dat k publikaci. Výsledky, na nichž se podílel, byly prezentovány na 5

zahraničních konferencích a jsou součástí připravovaných publikací. Při přípravě a psaní

magisterské diplomové práce projevil potřebnou samostatnost a náIežitou úroveň literrírního

projelu.

Předmětem předkládané diplomové práce je objasnění úlohy morfogenů, Sonic hedgehod

(Shh) a \ř,trnt-7a, v diferenciaci neurálních kmenoých buněk, se zaměřením na membránové

vlastnosti a expresi specifických markeru neurálních kmenových a progenitoroých buněk. Po

formální stránce je diplomová ptáce rozdělena na tři hlavní kapitoly, literární úvod, metody a

ýsledky. Literámí úvod je zaměřen na jednotlivé typy kmenových buněk, úlohu morfogenů jak

v pruběhu embryogeneze, tak i u dospělých jedinců. Nedílnou součástí diplomové práce jsou

přesně vymezené cíle diplomové práce, diskuze, závět, seznÍlm zkratek a citované literatury.

Cílem diplomové práce bylo objasnit vliv morfogenů na ''n.ývoj pasir,ních i aktivních

membranových vlastností u neurálních kmenových buněk v pruběhu diferenciace, jejich vliv na

aktivaci přislušných signalizaěních kaskád a na expresi vybraných proteinů u diferenciovaných

neurálních kmenových buněk. Jako experimentálď model byly použity neurální kmenové buňky,

izolované z postnatálniho myšího mozku a geneticky modiťrkované k přepisu morfogenů Wnt-7a

nebo Shh" souěasně s GFP.



/ Výsledky, které popisují diforenciaci neurálních kmenoých buněk in vitro, jsou koreloviíny s

diferenciací neurálních kmeno'r'ých buněk v SVZ dospělého myšího mozku, kdy z neurálních

kmenoqých buněk, tj. B-buněk, vzníkají přechodně Se dělici C-buňky, pravděpodobně

asymetrickým dělenim. Z C-buněk pak následně vznikaji neuroblasty (A-buňky) označované jako

neuronální buněčný typ. Z výsledků diplomové práce vyplyvá, že neurální kmenové buňky

vykazují především napěťově nezávislé pasirmí proudy, zatímco C.buňky byly charakteizovény
jako komplexní buněčný typ, exprimující vně i dovnitř usměrněné napěťově závís|é K* proudy.

Neuroblasty, identifikované jako MAP-2 nebo DCX-positivní buňky, vykaz,ljí vně usměrněné

napěťově závís|é K* proudy a napěťově závíslé Na* proudy. Výsledky, týkajicí se vliw
morfogenů na diferenciaci neurálních kmenových buněk vkirzaIy, že Sonic hedgehog zvyšuje

především proliferaci C-buněk, ale potlačuje jejich další diferenciaci v neuroblasty, zaqtímco

Wnt-7a podporuje především přeměnu C-buněk v neuroblasty. Kromě toho, Wnt-7a významně

potlačuje proliferaci neurálních kmenových buněk. Na zríkladě shora uvedených ýsledku lze

stanovené cíle diplomové práce povaŽovat za úspěšně splněné.

Závětem mohu jen konstatovat, že přístup Bc. Pavla Honsy, jak k vlastní experimentální

práci, tak i k vypracování magisterské diplomové práce, byl velmi svědomit'ý a podle mého

nárzoru splnil všechny náleŽitosti nezbytné pro úspěšnou obhajobu diplomové ptáce.
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