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Školitelský posudek na diplomovou práci Bc. Nicole Matějčkové nazvanou „Imunomodulační 

vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou a 

zdravých dárců“ 

 

Nicole Matějčková předložila diplomovou práci studující imunomodulační vlastnosti 

mezenchymálních kmenových buněk (MSC) získaných z kostní dřeně pacientů s amyotrofickou 

laterální sklerózou (ALS) a zdravých dárců. Cílem této práce bylo porovnat tyto MSC z hlediska 

diferenciačních, růstových, ale především imunomoduačních vlastností a zjistit, zda ALS ovlivňuje 

vlastnosti těchto kmenových buněk stejně jako některá jiná imunologicky podmíněná onemocnění. 

Při psaní literárního přehledu autorka prokázala zájem o dané téma a schopnost rychle se zorientovat 

v literatuře týkající se této problematiky. Text je vystavěn logicky a poskytuje čtenáři ucelené 

informace o imunomoduačních vlastnostech MSC a o patogenezi a možnostech léčby ALS.  

Experimentální část práce obsahuje velký soubor výsledků, které jsou pečlivě zpracovány a jasně 

dokumentovány v grafech. Nicole v rámci práce na tomto projektu velmi dobře zvládla řadu 

laboratorních technik včetně proliferačních a metabolických testů, real-time PCR, průtokové 

cytometrie, mikroskopie a ELISA. 

Autorka splnila vytyčené cíle a její diplomová práce přinesla zajímavé a nové výsledky, které byly 

řádně zpracovány, statisticky vyhodnoceny a diskutovány. Zjistila, že MSC od pacientů s ALS 

v porovnání s MSC od zdravých dárců odlišně reagovaly na působení prozánětlivých cytokinů a méně 

účinně potlačovaly aktivaci cytotoxických T lymfocytů a indukovaly regulační T lymfocyty a naopak 

účinněji potlačovaly produkci TNF-α u leukocytů periferní krve stimulovaných mitogeny. 

Nutno dodat, že toto téma je v naší laboratoři nové a bylo tedy třeba zavést některé nové postupy a 

techniky, na čemž se studentka aktivně podílela. Nicole rovněž prokázala schopnost samostatně a 

efektivně pracovat v laboratoři, přičemž její práce byla vždy rychlá a precizní, a to i když se z důvodu 

omezeného množství MSC a nutnosti zahájit všechny testy současně často jednalo o časově velmi 

náročné pokusy. Výsledky tohoto projektu se navíc stanou součástí připravované publikace. Plně 

doporučuji přijetí této diplomové práce k obhajobě a ke kladnému hodnocení. 

 

 

V Praze dne 6. 9. 2016     Mgr. Eliška Javorková, Ph.D 

 


