
Posudek na diplomovou práci: Eliška Svobodová - „Příprava prasečích indukovaných 

pluripotentních kmenových buněk – model Huntingtonovy choroby“. 

 

V předkládané práci je řešeno vysoce aktuální téma – produkce indukovaných kmenových 

buněk. Navíc je to u druhu, kde dosud nebyly ustaveny embryonální kmenové buňky. 

Otázkou ale tedy je, zda je dané téma vůbec vhodné pro diplomovou práci? To by však spíše 

měl zvážit školitel a příslušná komise (viz. níže). 

“Expertise in human embryonic stem-cell culture is absolutely critical,” says Hochedlinger 
(Nature 452, 406-408 (2008). A určitě stejné platí i pro práci s buňkami prasete, myši, atd. 

Jedná se totiž o velice náročnou práci, ať již z hlediska časového, preciznosti, znalostí, atd. 

Podle mého soudu by bylo řešení náročné i pro velký a zkušený tým. Nicméně po přečtení 

práce musím konstatovat, že Eliška Svobodová se zhostila daného úkolu velice dobře. Bylo 

by naivní předpokládat, že se jí podaří získat linie iPSC prasete i s tím, že podá jasný důkaz, 

že jde o evidentně buňky pluripotentní. Tzn. tvorbu chimér, včetně přítomnosti pohlavních 

buněk, které z iPSC pocházejí. 

Eliška Svobodová uvádí svou práci rozsáhlým přehledem literatury, i to svědčí o jejím zájmu 

a znalostech. V práci používá řadu postupů (izolace buněk, kultivace,molekulární biologie, 

transfekce, atd.) a i to jasné dokazuje její pozitivní přístup k řešení. 

Vlastní výsledky jsou zajímavé, leč z výše uvedených hledisek je lze spíše hodnotit jako 

předběžné. Zda se skutečně podařilo získat kvalitní iPSC, to je otázkou (nebo iPSC-like). 

Rozhodně by prospěla uvedení nějakých náznaků indukované diferenciace. AP nepovažuji za 

dostatečný důkaz. Jaké má autorka zkušenosti s derivací ESC vůbec? 

Drobné připomínky mám pouze k terminologii – kultivační flašky. 

 

Závěr: Eliška Svobodová předkládá vysoce kvalitní práci, kterou hodnotím jako „výbornou“. 

Jasně dokazuje zájem a zvládnutí řady postupů, což je základním předpokladem pro její 

případnou další kariéru v oblasti vědy.  

J. Fulka, Jr. 

Praha, 25.8. 2013 

 

 

 

 


