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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Karolíny Strnadové nazvanou „Indukce 

diferenciace testikulárních kmenových buněk Xenopus tropicalis in vitro“ 

 

 

Karolína Strnadová předložila diplomovou práci studující diferenciační potenciál testikulárních 

somatických buněk Xenopus tropicalis. Cílem této práce bylo optimalizovat metodické přístupy 

potřebné k diferenciaci daných buněk – především standardizovat metodu zavěšené kapky a 

diferenciační protokoly. Hlavním cílem pak bylo stanovit na základě mikroskopické analýzy a 

testování exprese vybraných genů pomocí RT-PCR možnost navození diferenciace těchto buněk 

v buňky mezodermu, ektodermu, případně endodermu. 

Práce je klasicky členěna a obsahuje všechny náležité části odborného textu. Při psaní literárního 

přehledu autorka použila 111 původních vědeckých prací a 10 přehledných článků a prokázala dobrou 

orientaci v literatuře týkající se dané problematiky. Text má vysokou formální úroveň a obsahuje 

minimum překlepů a chyb, je doplněn 3 vhodně vybranými obrázky a poskytuje čtenáři klíčové 

informace týkající se testikulárních a kmenových buněk a indukované diferenciace in vitro. 

Kapitola materiál a metody je napsaná velmi pečlivě a podrobně popisuje použité postupy. Autorka 

prokázala znalost řady laboratorních technik včetně imunofluorescenčních a histologických barvení, 

mikroskopie, RT-PCR a práce s tkáňovými kulturami. Experimentální část práce obsahuje velký 

soubor přehledně zpracovaných výsledků, z nichž vyplývá, že testikulární somatické buňky Xenopus 

tropicalis pravděpodobně představují společný progenitor peritubulárních myoidních buněk a 

Sertoliho buněk. Dále byla prokázána schopnost těchto buněk diferencovat v adipocyty, chondroblasty 

a osteoblasty, ale nikoliv v kardiomyocyty a buňky neuroektodermu. 

Autorka splnila vytyčené cíle a její diplomová práce přinesla zajímavé výsledky, které jsou velmi 

kvalitně diskutovány včetně zdůvodnění toho, proč některé pokusy nepřinesly očekávané výsledky a 

navržení alternativních metodických postupů, případně vyvození patřičných závěrů. O kvalitě 

výsledků svědčí i to, že je jejich část součástí publikace zveřejněné v recenzovaném časopise. 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

Dotazy: 

1. Ve své práci uvádíte, že „jednou z důležitých vlastností Sertoliho buněk je tvorba bariéry mezi krví 

a varletem a zároveň modulace imunitní odpovědi tak, aby nedocházelo k autoimunitní reakci na nově 
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vznikající zárodečné buňky.“ Dokázala byste stručně popsat mechanizmus, kterým je zajištěna 

zmíněná modulace imunitní odpovědi? 

2. Na straně 11 uvádíte, že „geny, k jejichž expresi by u MSCs nemělo docházet, jsou většinou geny 

specifické pro hematopoetické progenitory a endoteliální buňky (CD34) nebo buňky imunitního 

systému (např. CD19).“ Mohla byste uvést, na jakých buňkách imunitního systému je molekula CD19 

přítomna a případně příklad dalších CD molekul, které by neměly být na povrchu MSCs přítomny a na 

povrchu kterých leukocytů se vyskytují? 

3. V experimentech používáte rekombinantní myší LIF a v diskuzi píšete o vašich pilotních 

xenotransplantačních pokusech ukazujících, že testikulární somatické buňky Xenopus tropicalis 

snižují imunitní odpověď u myši. Zajímalo by mě, zda se ví něco o tom, které myší faktory a cytokiny 

působí na buňky obojživelníků a naopak (u kterých nehraje roli mezidruhová bariéra)? 

Připomínky: 

Drobnou připomínku mám k formátu citací, kde jsou v seznamu literatury uvedeny některé zdroje 

s plnými křestními jmény autorů a některé pouze s počátečními písmeny. 

Další připomínku mám ke zkratkám, které jsou zaváděny správně a jednotně, ale v některých 

případech zbytečně a to u výrazů, které se v celé práci vyskytují pouze jednou (například: SGCM, LH-

receptor, HSD, PGE2, HGF, NSE, FABP4). 

Citovaná práce Conrad et al. (2008) byla stažena. 

Několik formulačních nepřesností nebo překlepů: na straně  14 se pravděpodobně jedná o barvení 

alkalické fosfatázy a nikoliv alkalickou fosfatázou, strana 16 – imunologické problémy při 

autotransplantacích, strana 47 – zmíněné protilátky byly negativní, strana 65 – CD150 namísto 

CD105.  

 

Drobné nedostatky nijak nesnižují celkovou vysokou úroveň práce. Proto plně doporučuji přijetí této 

diplomové práce k obhajobě a ke kladnému hodnocení. 

 

 

 

V Praze dne 7. 9. 2016     Mgr. Eliška Javorková, Ph.D 

 

 


