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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Celá práce je zpracována velmi přehledně a v optimálním rozsahu. V teoretické části popisuje uchazečka 

základy problematiky onkologie s důrazem na kolorektální karcinom, jeho incidenci, příčiny, prevenci a 

současné terapeutické možnosti. V práci se často vyskytují pravopisné chyby a terminologické nepřesnosti 

(lidské preklinické modely, opakovaně se vyskytuje slovo per orálně, informace o registrovaném léčivém 

přípravku Fluvermalu čerpáte z SPC k přípravku Flubenol a další). V použité literatuře je jen velmi málo 

primárních zdrojů, naopak velkou část tvoří zdroje s pochybnou hodnotou - populárně naučné zdroje z 

internetu nebo neimpaktovaných českých periodik pro praktické lékaře nebo sestry, což podle mého názoru 

není relevantní literatura pro diplomovou nebo rigorózní práci. 

 

Použité materiály a metody jsou popsány nekoherentně. V některých částech jsou popsány zbytečné detaily 

(např. ve výčtu přístrojů je uveden i počítač HP nebo lednice, jejihž model pravděpodobně neměl na 

dosažené výsledky žádný vliv, při uvedení koncentrací není potřeba udávat, kolik bylo smícháno jednotlivých 

součástí) naopak některé opravdu zásadní fakta z metodiky chybí (počet buněk na plochu, který byl použit v 

experimentech, koncentrace WST, která byla použita pro stanovení, není specifikováno, co je PBS-T a jaká 

koncentrace tweenu byla použita atd.). Výrazné nesrovnalosti se vyskytují v teoretickém základu průtokové 

cytometrie. Naopak velmi kadně hodnotím snahu uchazečky popsat i teoretický princip použitých metod, což 

nebývá vždy zvykem. 

 

Dosažené výsledky jsou prezentovány jako sloupcové grafy doplněné o fotografie pořízené fluorescenčním 

mikroskopem. Výsledky jsou zpracovány přehledně, avšak u grafů hodnotících proliferační aktivitu jsou 

použity absolutní hodnoty absorbance, což podle mého názoru není optimální. Díky tomu je však patrné, že 

absorbance v některých případech překračovala dokonce hodnotu 2, což je nevhodné a tato hodnocení by 

měla být metodicky upravena tak, aby hodnoty absorbance byly v dynamickém rozmezí daného testu (u 

WST-1 jsou to hodnoty maximálně 0,6-1). Pro budoucí využití dat bych doporučila zpracovat také hodnoty 

IC50, které v této práci nejsou hodnoceny, přestože jde o poměrně jednoduchou práci s již získanými daty. 

Rozlišení obrázků z programu průtokového cytometru je příliš malé. Kvalita zpracování snímků z 

fluorescenčního mikroskopu je kolísavá, přestože snímky jsou dostatečně ostré a mají dobrý kontrast, jsou 

ořezány na nejednotný formát, u některých chybí měřítko nebo není celé v ořezu. Výrazným nedostatkem v 

hodnocení navození buněčné senescence flubendazolem je, že je porovnávána citlivost dvou buněčných 

linií, ale zcela chybí výsledky kontrolních buněk neovlivněných flubendazolem. 

 

Diskuse je vypracována kvalitně, je zcela věcná, stručná, ale velmi dobře popisuje dosažené výsledky v 

kontextu ostatních současných poznatků. Není zbytečně zdlouhavá a neopakuje ani fakta z teoretické části. 

Pouze bych si dovolila poznámku k závěrům. Ze současných výsledků práce se podle mého názoru nedá 

soudit, že navození senescence je způsobeno právě narušením mikrotubulů a indukcí mitotické katastrofy. 

Tento závěr by bylo možné udělat až po důkladném zhodnocení příčin, například že při zablokování 

mitotické katastrofy dojde ke ztrátě senescentního účinku. 

 

Celkově je však práce vyjímečná rozsahem použitých metodik a objemem dosažených výsledků. Stejně tak 

hodnotím jako výjimečnou tuto práci z hlediska faktu, že uchazečka v minulém roce obhájila diplomovou 

práci na zcela jiné téma (funkční změny arterií vlivem diabetu) a o rok později je schopná předložit práci na 

téma onkologické a předpokládám, že také metodiky obou těchto prací se velmi výrazně lišily. 



Dotazy 

 

1. V teoretické části zmiňujete použití kombinační terapie s leukovorinem, který se běžně používá pro 

snížení toxicity metotrexátu. Jakým způsobem by mohl leukovorin zvyšovat protinádorový účinek 

protinádorových látek? 

2. Z popisu metodiky pasážování buněk v kapitole 4.6 vyplývá, že jste buňky pasážovala zhruba 1:2-3, což 

je pro většinu buněčných linií spíše nestandardní. Používala jste tuto koncentraci pro všechny použité linie? 

Jaká byla koncentrace buněk na jednotku plochy, kterou jste používala pro experimenty? 

3. V popisu metodiky testu WST-1 uvádíte, že při metabolizaci vzniká nerozpustný formazan, ale v postupu 

je uvedeno, že jste měřila absorbanci ihned po inkubaci, přičemž není popsána lýza buněk ani rozpouštění 

nerozpustného formazanu. Můžete tuto nesrovnalost vysvětlit? 

5. Co je PBS a proč specifikujete, že bylo použito PBS bez iontů? 

6. V obr. 28 - barvení SA-beta-galaktosidasa u FLU ovlivněných buněk SW620 by z použitého měřítka 

vyplývalo, že buňky mají v průměru skoro 200 mikrometrů. Je tomu vskutku tak, nebo je pouze chybné 

měřítko? 

7. Můžete vysvětlit, proč vinblastin rezistentní buňky díky zvýšené expresi P-glykoproteinu jsou plně citlivé 

na flubendazol? 
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