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Emília Szabadosová se zapojila do práce v naší laboratoři ve druhém ročníku svého studia na 
Přírodovědecké fakultě. Byla zapojena do projektu, zabývajícího se plasticitou invazivity 
nádorových buněk, konkrétněji hledáním a charakterizací významu molekul, důležitých pro 
regulaci přechodu mezi jednotlivými způsoby invazivity nádorových buněk. Ve své práci 
navázala na výsledky Mgr. Kataríny Vaškovičové, Katarína zjistila, že inhibice PKCα 
prostřednictvím specifického inhibitoru nebo siRNA vede k améboidně-mesenchymálnímu 
přechodu u nádorových buněk s améboidní morfologií a zvýšené schopnosti degradovat 
elementy extracelulární matrix. Naopak, aktivace proteinkináz C pomocí phorbolesteru PMA 
vede ke zvýšenému zastoupení améboidní morfologie a snížené schopnosti degradovat 
elementy extracelulární matrix.  Inhibice PKCα navíc snižovala invazivitu do 3D kolagenu a 
to jak u mesenchymálních tak i u améboidních nádorových linií.  

Emilie v návaznosti na tyto výsledky exprimovala v mesenchymálních liniích K2 a 
MDA-MB-231 a améboidní linii A375m2 wild type, konstitutivně aktivní a dominantně 
negativní formu PKC alfa. Ve všech případech se jí podařilo úspěšně dosáhnout exprese. 
V souladu s výsledky Kataríny Vaškovičové Emília zjistila, že inhibice PKCα prostřednictvím 
exprese dominantně negativní PKC alfa vede k améboidně-mesenchymálnímu přechodu u 
nádorových buněk s améboidní morfologií. Naopak, aktivace proteinkinázy C pomocí exprese 
wt nebo konstitutivně aktivní formy PKC alfa vede ke zvýšenému zastoupení améboidní u 
nádorových buněk s mesenchymální morfologií. Exprese dominantně negativní formy PKC 
alfa rovněž snižovala invazivitu obou mesenchymálních linií. 

Výsledky Emiliiných experimentů budou muset být doplněny dalšími experimenty, ale 
představují dobrý základ pro následující práci. Je třeba zmínit, že Emílie studuje zároveň na 
dvou vysokých školách. Dělení úsilí mezi studium dvou odlišných oborů se bohužel 
podepsalo jak na časovém nasazení a objemu provedených experimentů, tak na finalizaci 
práce. Text práce vznikal z podstatné části na poslední chvíli a nebyl tak čas provést revizi 
textu v rozsahu, který bych si představoval.  V rámci své diplomové práce se Emílie naučila a 
využila velké množství metod molekulární a buněčné biologie. Prokázala laboratorní zručnost 
a schopnost samostatně provádět experimenty.  

 
Práce podle mě splňuje požadavky na diplomovou práci, a proto navrhuji její 

přijetí.  
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