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Námětem práce je analýza interakce hematopoietických buněk s fibronektinem jako součástí 
extracelulární matrice kostní dřeně a ovlivnění těchto interakcí inhibitory kináz rodiny Src. Adheze 
kmenových a progenitorových krevních buněk k matrici kostní dřeně zásadně ovlivňuje jejich vývoj a 
chování a poruchy adhezivity jsou často součástí hematologických onemocnění. Typickým příkladem 
je chronická myeloidní leukémie, u které dochází vlivem exprese aberantního fúzního proteinu Bcr-
Abl nejen k deregulaci buněčné proliferace a zisku odolnosti buněk vůči apoptóze, ale i k oslabení 
vazby buněk do prostředí kostní dřeně. Molekulární mechanismy způsobující změny v buněčné 
adhezivitě nejsou zdaleka objasněny a kromě přímého ovlivnění proteinem Bcr-Abl v nich může 
figurovat zvýšená aktivita kináz rodiny Src. Nadměrná exprese kinázy Lyn patřící do této rodiny je 
jedním z možných mechanismů rezistence vůči léčivu první volby, imatinib mesylátu, a léky druhé 
generace jako dasatinib inhibují kromě Bcr-Abl i kinázy patřící do rodiny Src. 
Teoretická část práce uvádí čtenáře do molekulárních mechanismů vzniku a vývoje chronické 
myeloidní leukémie a její léčby.  Autor dále shrnuje současný stav poznání o kinázách rodiny Src, o 
signálních drahách regulujících buněčnou adhezi a dosud známých typech adhezních struktur - 
fokálních adhezích, podozomech a invadosomech. Ačkoli informace obsažené v rešeršní části nejsou 
vždy nezbytné pro pochopení části experimentální, jedná se o aktuální a podrobný přehled doposud 
publikovaných prací v uvedených oblastech. 
V experimentální části autor v logickém sledu prezentuje úsporně komentované experimentální 
výsledky, které potom ve vzájemných souvislostech interpretuje v samostatné kapitole (diskuse). 
Mezi nejpodstatnější výsledky této části patří stanovení účinných koncentrací použitých inhibitorů Src 
kináz pro zástavu proliferace, cytotoxicitu a inhibici aktivity Src kináz u šesti různých buněčných linií, 
zavedení metody pro sledování interakce buněk s vybraným proteinem extracelulární matrice v 
závislosti na čase a následná aplikace této metody na stanovení vlivu dasatinibu, imatinibu, PP2 a 
SrcI1 na interakci buněk linie JURL-MK1 s fibronektinem. Přestože z časových i technických důvodů 
nebylo možné do uzávěrky práce provést doplňkové experimenty, které by upřesnily a doplnily 
interpretaci, poskytuje získaný soubor výsledků nová a zajímavá data. 
Adam Obr se během stáže v oddělení buněčné biochemie ÚHKT projevil jako samostatný, iniciativní a 
nekonfliktní pracovník. V rámci přípravy práce si osvojil různé techniky včetně kultivace suspenzních 
buněk, gelové elektroforézy a western-blottingu,  průtokové cytometrie a fluorescenční mikroskopie. 
Významným způsobem se podílel na zavedení a optimalizaci dosud nepopsané metody sledování 
interakce suspenzních buněk s fibronektinem založené na monitorování elektrické mikroimpedance. 
Jako vedoucí jeho práce oceňuji jeho schopnost rychle se orientovat, vyhledávat potřebné informace 
a tvořit si vlastní názor.   
Předložená diplomová práce obsahuje řadu kvalitních původních výsledků, které se nepochybně 
stanou základem publikace v mezinárodním impaktovaném časopise. 
Domnívám se, že diplomová práce Bc. Adama Obra má velmi dobrou úroveň a jednoznačně ji 
doporučuji k obhajobě. 
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