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Bc. Emília Szabadosová (2014) Analýza vlivu PKCα na nádorovou invazi. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Ve své magisterské práci se Emília Szabadosová zabývala úlohou PKCα v regulaci morfologie 

nádorových buněk a jejich invaze. Její práce navazovala na předchozí výsledky laboratoře, kdy použití 

PKC aktivátoru a inhibitoru naznačilo význam aktivity  PKCα  v améboidním způsobu invaze 

nádorových buněk. Vzhledem k určitým diskrepancím mezi mezenchmálně-ameboidním přechodem 

po aktivaci PKCα a výsledky testu invaze nádorových buněk, bylo úkolem studentky tyto výsledky 

upřesnit pomocí dalších metodických přístupu. 

  

Hodnocení výsledků z hlediska tvůrčího přínosu  

Práce prokázala, že aktivace PKCα  zvyšuje sekreci metaloproteináz u všech sledovaných nádorových 

buněčných linií. Pomocí transfekce byly připraveny, wild-tipe, konstitutivně- ktivní  a dominantně-

negativní mutanty, pomocí kterých se podařilo obejít značnou nespecifičnost používaného aktivátoru 

a inhibitoru  PKCα. Byla prokázána dobrá korelace mezi morfologií nádorových buněk a jejich 

schopností invaze. Práce dále ukázala, že exprese  konstitutivně- aktivní  mutanty vedla k snížení 

podílu aktivované AKT naznačující vztah mezi PI-3 kinázou a PKCα v nádorových buňkách. Výsledky 

práce upřesnily a podpořily dosavadní nálezy o významu  PKCα v améboidní  invazi nádorů. 

 

Formální kvalita předloženého spisu  

Po formální stránce je kvalita práce dobrá. Obrázky a grafy jsou kvalitní, jen v literárním úvodu chybí 

pod obrázky vysvětlivky zkratek, což by v diplomové práci mělo být respektováno. V kapitole výsledky 

jsou grafy naopak vysvětleny dobře. 

  

Jazyk  

Je třeba ocenit, že práce je napsána v anglickém jazyce. Text je srozumitelný, občas se vyskytují 

drobné chyby a překlepy. 

 

Hodnocení částí předkládaného spisu  

1 Literární přehled  

Je koncipován velmi dobře, autorka přehledně vysvětluje invazi nádorových buněk a její regulaci 

pomocí signálních drah a úlohu PKCα v nich. Podrobně popisuje její strukturu a vlastnosti. Poněkud 

mi v této kapitole chybí alespoň stručná konfrontace s ostatními izoformami PKC. Čtenář se nedozví, 



jestli PKCα je jediná izoforma, která se v invazi  nádorových buněk uplatňuje. Domnívám se, že 

diplomová práce není publikací výsledků v časopisu, proto by téma mělo být zasazeno v trochu širším 

kontextu. Uznávám však, že tento problém je  věcí názoru.  

 

2 Materiál a metody  

Autorka zvládla řadu metod, které jsou podrobně a dobře popsány. Jen obrázky na str. 30 týkající se 

DNA plasmidů  jsou značně nekvalitní, mohly by být také lépe popsány. 

 

3 Výsledky  

Své výsledky autorka prezentuje v 13 grafech, které jsou srozumitelné a představují hodně dat. 

K textu výsledků mám však výhrady. Před vlastním popisem výsledků totiž předchází dvoustránkový 

úvod, který rozsáhle popisuje předchozí výsledky laboratoře, což má místy spíše charakter diskuze a 

do této kapitoly se to nehodí. Kapitola výsledky má představovat pouze jasný přehled a popis 

výsledků vlastní práce.  Předběžné výsledky s citacemi by měly být prezentovány na konci literárního 

úvodu a měly by z nich vyplynout cíle práce. Navíc, předběžné výsledky jsou ještě jednou uvedeny 

před kapitolou metodika a v diskuzi.  

Text na str. 57 a 58, týkající se „FITC gelatin degrading assay“ má také spíše charakter diskuze a 

skutečně se v trochu kratší podobě objevuje na str. 69 v diskuzi ještě jednou. Tomuto problému se 

tak v práci věnují tři strany, i když metodika vyžaduje ještě další vývoj a nepřinesla dosud výsledky.  

  

4 Diskuse  

Diskuze představuje 5 stran textu. Na začátku textu je výčet předběžných výsledku a pak následuje 

diskuze vlastních výsledku. Domnívám se, že zde by bylo vhodnější uvést své vlastní výsledky až 

následně je konfrontovat s předběžnými. Chybí mi závěrečný odstavec, co se jinými metodami v této 

práci potvrdilo a co je v rozporu s předběžnými výsledky, případně s literárními údaji.                        



Dílčí připomínky k práci a otázky do diskuse  

   

1. Jestli jsem nepřehlédla, tak v metodice nepopisujete statistické hodnocení výsledků. 

Grafy představují statistické hodnocení tří, dvou, nebo jednoho experimentu. Jak jste hodnocení 

prováděla? 

 

2. V literárním úvodu píšete, že struktura PKCβ1 je velmi podobná PKCα, ale že tato izoforma 

plní jiné úkoly. Máte na mysli úkoly v regulaci  invaze nádorových buněk? 

 

3. Práci uzavírá spíše shrnutí výsledků nikoliv závěr. Jak byste vyzvedla přínos svých výsledků 

v konfrontaci s těmi předběžnými. Co pomohly objasnit Vaše experimenty a jaký z nich 

vyplývá závěr?  

 

 

Práce přinesla řadu zajímavých výsledků, studentka prokázala, že je schopná samostatně 

pracovat a své výsledky hodnotit, proto ji doporučuji k obhajobě titulu magistr.  
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