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Předložená diplomová práce Bc. Jana Kössla je standardní diplomovou prací 

středního rozsahu (celkově 64 str.) s klasickým členěním kapitol. Cílem práce bylo 

sledovat lokální produkci cytokinů a jiných molekul spojených se zánětem po chemickém 

poškození (0,25 M NaOH) myší rohovky následované léčbou kmenovými buňkami 

transplantovanými pomocí nanovlákenného nosiče na poškozený povrch oka. Byl 

porovnán terapeutický účinek mezenchymálních kmenových buněk izolovaných z tukové 

tkáně nebo kostní dřeně, a dále limbálních kmenových buněk izolovaných z limbu. Kromě 

mediátorů zánětu byl taktéž sledován terapeutický efekt (regenerace rohovky) 

transplantovaných kmenových buněk. 

Abstrakt a úvod jsou celkem zdařilé části této diplomové práce. Naopak cíle práce 

jsou poměrně špatně sepsanou kapitolou.  Více než polovinu celého (nijak nečleněného 

textu) tvoří pasáž patřící svým charakterem do úvodu; např. „S tímto krokem je spojené 

podávání imunosupresivních léků, které mají rozsáhlé vedlejší účinky“ –  to je věta, která 

nemá v kapitole cíle práce co pohledávat. Cíle práce jsou tak skutečně popisovány až za 

polovinou textu celé kapitoly. Zde bych naopak čekal podstatně přesnější a konkrétnější 

popis stanovených cílů než je možno v práci nalézt. Bylo by silně ku prospěchu věci, 

pokud by cíle práce byly alespoň z části členěny do bodů každý jasně definující svůj 

parciální cíl. To by pak také umožnilo stejným způsobem strukturovat i kapitolu závěr, kde 

by každý bod z cílů práce byl zodpovězen získanými výsledky. Kapitola závěr by tím 

získala na přehlednosti a hlavně by přesně odpovídala na cíle práce vyčtené na počátku. 

Literární přehled je logicky strukturovaný a dobře uvádí do studované problematiky. Část  
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výsledky se pak opírá o 12 obrázků prezentující relativně přehledně a srozumitelně získaná 

data.  

Z formálního hlediska by práce zasloužila výrazně pečlivější přístup a více 

investovaného času. Nejedná se o překlepy, kterých je nejspíše díky opravným 

schopnostem textových editorů naprosté minimum (24jamkové destičky bez pomlčky), ale 

o celou řadu různorodých nedostatků, např.: 

 Počet buněk uváděných celým číslem (desítky tisíc, tzn. 4 nuly) místo 

exponenciálního zápisu např. 3x10
4
 (poprvé na str. 34 a dále pak str. 43, 54) 

 V histologických snímcích, i když je v příslušné legendě uváděno použité zvětšení 

mikroskopu, by vždy mělo být i vložené měřítko (obr. 1) 

 Legenda obrázku by měla být na stejné stránce jako daný obrázek (např. obr. 6) 

 V legendě obr. 7 není uvedeno, jaký typ odchylky byl použit (SD, SEM…?), u 

dalších obrázků pak v legendě je uvedeno +SD místo ±SD. U obr. 7 jsou navíc 

směr. odchylky všech uváděných hodnot extrémně malé. V obr. 7 je též špatně 

popsána osa y. 

 Používání standardních zkratek fyzikálních jednotek, 48 h místo 48 hodin a 25 

s namísto 25 vteřin (str. 54 a 57) 

 Při použití LPS (není jednoznačně definovaná molekula) uvést co možná 

nejpřesnější původ a organismus z kterého byl izolován 

Tyto nedostatky podstatně snižují celkový dojem této diplomové práce, kterou 

z odborného hlediska hodnotím jako poměrně kvalitní. Oceňuji především značně náročný 

experimentální systém a práci in vivo. 

K této diplomové práci bych měl následující otázky: 

1) Vaše skupina již dříve publikovala, že i.v. aplikované MSC jsou schopny migrovat 

do poškozeného oka, snižovat produkci prozánětlivých mediátorů a přispívat 

k regeneraci rohovky. V čem je aplikace MSC na nanovlákenném nosiči 

výhodnější? 

2) Je IL-2 možno skutečně označit jako prozánětlivý cytokin? 

3) Proč byly pro charakterizaci povrchových znaků LSC použity jiné CD markery než 

v případě MSC? Zvláště u BM-MSC by určení exprese CD11b bylo vhodné. 

4) Jaká byla životnost izolovaných LSC a AD-MSC? 
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Celkově hodnotím tuto diplomovou práci jako zdařilou po odborné stránce, avšak 

s mnohými formálními nedostatky. Diplomovou práci doporučuji přijmout k obhajobě pro 

získání titulu Mgr. 

 

     

        

 

Marek Kovář 

 


