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Lukáš Veľas začal pracovat na zadaném pracovním úkolu s velkým zaujetím. Prakticky okamžitě 

po příchodu do oddělení biofyziky FÚ UK si začal za obětavé pomoci doktorandky Mgr. Ivy 

Jančíkové osvojovat náročnou kultivaci lidských buněčných linií. Během krátké doby zvládnul 

rovněž experimentální techniky fluorescenční mikroskopie a zejména spektroskopie, konkrétně 

metodu využívající fluorescenční redistribuční sondu diS-C3(3) pro studium změn membránového 

potenciálu a aktivity pump zodpovědných za mnohočetnou lékovou rezistenci buněk vyvolaných 

účinkem chemického stresu.  

Tyto své dovednosti úspěšně využil při zavedení nové fluorescenční metody (DiS-C3(3) assay) pro 

výzkum činnosti lidského P-glykoproteinu, který je zodpovědný za rezistenci rakovinných buněk 

vůči cytostatikům. V rámci práce se mu podařilo optimalizovat biologické a fyzikální podmínky 

metody a otestovat vliv sedmi medicínsky významných látek na aktivitu P-glykoproteinu.  Během 

experimentální práce se L. Veľas rovněž průběžně věnoval studiu literatury týkající se rezistence 

rakovinných buněk vůči lékům a využití fluorescenčních sond při studiu aktivity pump 

zodpovědných za mnohočetnou lékovou rezistenci (první a druhý úkol zadání bakalářské práce). 

 

Výsledky bakalářské práce, z nichž mnohé jsou zcela nové a překvapivé, představují ucelenou, v 

mnohém směru jedinečnou, studii dokumentující velký potenciál vyvinuté fluorescenční metody 

při vyhledávání nových účinných inhibitorů P-glykoproteinu a stanovení mechanizmu jejich 

účinku. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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