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„Analýza vlivu inhibitorů Src kináz na adhezní signalizaci v lidských hematopoetických 

buňkách” 

 

Vedoucí diplomové práce: RNDr Kateřina Kuželová, PhD 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem interakcí myeloidních leukemických linií 

s fibronektinem, jako proteinem extracelulární matrice kostní dřeně, a efekty, které na tuto 

interakci mají inhibitory kináz rodiny Src. Autor nejdříve stanoví účinné koncentrace těchto 

inhibitorů na inhibici proliferace a cytotoxicitu u 6 leukemických buněčných linií a zavede 

jednoduchou a efektivní metodu pro sledování interakce buněk s proteiny extracelulární 

matrice v čase. Následně pomocí této metody studuje vliv inhibitorů  používaných pro léčbu 

chronické myelodní leukémie a inhibitorů Src kináz na adhezi leukemických linií 

k fibronektinu. Práce předkládá řadu kvalitních přípravných výsledků, které jsou nezbytně 

nutné pro další hlubší studium problematiky adheze hematopoetických buněk.   

 

Text práce je přehledně členěný, logicky navázaný a lze mu po většině vytknout pouze 

formální nedostatky, kterým se autor může v budoucnosti lehce vyhnout. Rozsah práce svědčí 

o píli a zaujetí autora daným tématem.  

 

V teoretickém úvodu autor prokazuje schopnost zpracovat široké pole literatury zahrnující 

oblast chronické myeloidní leukémie, její vznik a léčbu, podrobný popis kináz rodiny Src a 

dále adhezivní procesy v buňkách. V této části někdy působí trochu nešťastným dojmem 

převedení do češtiny, když autor část výrazu překládá a část ponechává v angličtině 

(„guanine-nucleotide exchange faktory“, „GTPase-activating proteiny“ str. 19), případně 

přebírá do české verze anglická slova, která lze nahradit českými, takže výsledná věta působí 

dojmem doslovného překladu z angličtiny.  

 

Metodická část poměrně jasně popisuje použité metody i materiály. Zde bych jen 

upozornila, že pro adhezi buněk je velmi důležité, v jakém pufru, za jakých iontových 

podmínek adherují. Tuto informaci jsem nenašla ani v jedné z popisovaných adhezivních 

metod (str. 31, 32). I v této části bych se přimlouvala za pečlivější použití češtiny, zejména za 

vynechání laboratorního slangu („4 jamky blanků“ str. 31).  

 

Výsledky jsou velmi stručně prezentovány na následujících 33 stránkách. Jedná se o velký 

objem dat, která by určitě zasloužila širší komentář právě ve výsledkové části. I když se jim 

ho dostává v diskuzi, pro čtenáře by jistě byly popis a vysvětlení pozorovaných jevů 

přínosnější a názornější již v této kapitole, objasnilo by to i logický sled experimentů. Také 

grafické úpravě výsledků mohla být věnována větší pozornost: často se k obrázku vztahuje 

legenda, která následuje na druhé, případně třetí stránce od začátku obrázku, což není pro 

čtenáře nejpohodlnější. Autor také musí počítat s tím, že jistá část jeho čtenářského 

obecenstva nebude schopna rozhlišit červené a zelené, popř. tmavě modré a černé puntíky. 

Volba rozdílných symbolů je v prezentaci výsledků vždy lepší než volba rozdílných barev. 

Kromě těchto formálních drobností je tato část diplomové práce velmi pěkná a svědčí o 

pracovitosti autora.  

  

 



 
 

 

 

Diskuze zahrnuje jednak již zmíněný popis dosažených výsledků, ale také poměrně 

pěknou interpretaci dosažených dat a jejich konfrontaci s publikovanou literaturou. 

 

Celkově tedy předložená práce zcela jistě obsahuje všechny náležitosti diplomové 

magisterské práce a doporučuju ji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 31.5. 2012    Markéta Jiroušková, PhD 

 

 

 

Další  otázky a náměty pro diskuzi: 

1) V práci používáte pro ověření výsledků adheze buněk k fibronektinu pomocí Vámi 

zavedené dynamické metody end-point metodu. Jako povrchy pro adsorpci 

fibronektinu jsou tudíž použity dva různé povrchy – myslíte, že se na tyto povrchy 

adsorbuje fibronektin ve stejné míře? Máte nějaké výsledky, které by ukázaly, jestli 

má hustota fibronektinu na povrchu nějaký vliv na adhezi Vámi studovaných 

buněk?  

2) Ve výsledcích a diskuzi několikrát hovoříte o nespecifické interakci protilátek s 

proteiny uvnitř buněk (konkrétně v diskuzi k výsledkům konfokální mikroskopie, 

str. 71). Měl byste návrh, jak opravdu ukázat, co je signál získaný v důsledku 

nespecifické interakce protilátky a co by ještě odpovídalo specifickému působení 

inhibitoru?   

3) Na str. 73 diskutujete o nízké úrovni adhezivity CML-T1 buněk v souvislosti s 

aktivitou Src kináz. Víte něco o tom, jaké receptory pro fibronektin by tyto buňky 

mohly exprimovat? Které integriny jsou na povrchu těchto buněk v porovnání s 

ostatními Vámi používanými buňkami? Soudíte, že by třeba jejich hustota na 

povrchu mohla ovlivňovat adhezi? 

4) V diskuzi Vašich výsledků jste nezmínil další možný směr výzkumu na dané téma. 

Jakým směrem je podle Vás nutné se dále ubírat? 

 

 

 

 

 


