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Tématicky je diplomová práce zaměŤena na imunoterapii nádorů. Z tohoto pohledu je
aktuální a medicínsky významná. Uchazečka se aktivně zapolila do výzkumných prací
společnosti Sotia, a.s., kde je realizován výzkum, kter;i je v současné době ve fázi II

klinického zkoušení. Ve spojení se zkušeným týmem vědeckých pracovníků mohla kolegyně
Slavíčková rozvinout svůj potenciál.

Členění diplomové práce odpovídá standardům. Jsou jasně definovány cíle práce,

které spočívají v analýze nádorové linie SKOV3 vystavené vysokému hydrostatickému tlaku.
Tímto ťyzlkáIním podnětem je v nádorových buňkách indukována imunogenní smrt, která
zqisti optimální aktivaci dendritických buněk pacienta s cílem indukovat efektivní
protinádorovou odpověď. V teoretické části je podán kvalitní přehled problematiky. Je stručně
pojednáno o charakteristikách nádorových buněk, imunoterapii nádorů. Podrobněji je podána
problematika imunoterapie založená na dendritických buňkách, včetně popisu tlakem
indukované buněčné smrti. Jsou popsány biomarkery, které tuto formu smrti buňky
charakterizují.

Cílem diplomové práce je osvojení si schopnosti soustavné experimentální práce.

Diplomantka v tomto ohledu prokázala vysokou kompetenci. Konkrétně se seznámila
s kultivací a paséůováním nádorových linií. Seznámila se s vysoce originálním postupem
indukce imunogenní smrti hydrostatickým tlakem. Aplikovala metody průtokové cytometrie a

imunoblotu.
Výsledky jsou srozumitelně popsány formou grafu a obržzka. Experimentální

výsledky jsou stručně, ale koncisně diskutovány v kontextu výsledků jiných autorů. Bylo
prokéuáno, že nádorové buňky linie SKOV3 po působení hydrostatického tlaku a zamražené
v různých časových intervalech vykazqi stejné klíčové vlastnosti jako buňky ošetřené tlakem
anezamražené. Tento výsledek je významný s ohledem na přípravu individuálních vakcín.



Práce je napsána velmi pečlivě, prakticky jsem nenašel překlepy. Nemám Žádné

specifické připomínky. Pro obhajobu formuluji několik dílčích otázek. Komise ať zvážÍ,které
znichbude možné z časových ohledů zodpovědět.
s. 1 8 - nesouhlas , že p53 je povrchovým antigenem
s. 26 - vysvětlit složení adjuvans,,Montanide"
s.29 - poslední větaneorganicky přičleněna
s.32 - je vhodné použíttermín "na podkladě antigenního stimulu ztkáné doŠlo u

dendritických buněk ..."? Kdy je vhodné hovořit o molekule jako o antigenu?

s. 36 - v tabulce gendrově nekorektně uvedeni ,,pacienti" v situacích, kdy se řeší ovariální

karcinom
s. 42 - jaká je úloha kyseliny močové v indukci zánětové odpovědi?
s. 50,2.2.4 - je třeba buňky permeabilizovat pro prukaz Hsp70?
s. 58 - ,,fosfatidyl"
Obecně k výsledkům - z obrázků není zřetelné, kolik experimentů bylo provedeno, prosím

komentovat.
V abstraktu je uveden ,,studijní obor". Předpokládám, že se jedná o studijní program.

Závér

Hodnocená diplomová práce jednoznačně
typ publikace. Doporučuji přijmout ji k obhajobě.

splňuje požadavky kladené na tento
Hodnotím ji výborně.
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