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Školitelský posudek na diplomovou práci 

Bc. Karolína Strnadová 

Indukce diferenciace testikulárních kmenových buněk Xenopus tropicalis in vitro. 

 

Bc. Karolína Strnadová svou diplomovou práci vypracovala v Laboratoři vývojové biologie 

na Katedře buněčné biologie PřF UK. Naše laboratoř již delší dobu studuje unikátní 

buněčnou kulturu odvozenou z varlat Xenopus tropicalis. Tato kultura byla po několika 

„zaváhání“ označena a charakterizována jako kultura testikulárních somatických buněk 

vykazujících změnu morfologie při dlouhodobé kultivaci z adherentních buněk (XtTSC) 

na buňky rostoucí v koloniích a imitujících tak chování kmenových buněk (XtTSCc). V 

průběhu roku 2014 byla připravena i transgenní linie této kultury exprimující RFP.  

Hlavním cílem diplomantky bylo zahájení experimentů vedoucích ke zjištění 

diferenciačního potenciálu těchto buněk v rámci in vitro systému. Vzhledem k tomu, že je 

v současnosti diferenciace různých druhů kmenových buněk populární výzkumnou 

oblastí, byl zvolen metodický postup z již uveřejněných prací na podobné téma. 

Prvním úkolem diplomantky byla optimalizace metody „Hanging drop“, která 

slouží pro experimenty o spontánní diferenciaci u různých druhů kmenových buněk. V 

rámci navazujících pokusů však nebyla u XtTSCc a ani u RFP transgenní linie potvrzena 

spontánní diferenciace in vitro.  

Druhým úkolem diplomantky byla tedy indukce diferenciace u zmíněných buněk 

různými způsoby kultivace a médii. V rámci svých experimentů Karolína dokázala, že u 

testikulární kultury X. tropicalis lze indukovat diferenciaci in vitro v buňky 

mezenchymální řady, konkrétně v adipocyty, chondroblasty a osteoblasty a lze je tedy v 

současné chvíli považovat za multipotentní.  

V průběhu svého působení v naší laboratoři se diplomantka zabývala experimenty 

i mimo hlavní linku tématu diplomové práce. Rychle se ukázalo, že je prakticky velmi 

schopná a spolehlivá a z tohoto důvodu se podílela jak na samotné charakterizaci buněk 

kultury, tak na xenotransplantacích.  
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Bc. Karolína Strnadová se snadno a rychle stala součástí našeho týmu a na 

přiděleném úkolu pracovala svědomitě a samostatně. Byla schopná získané výsledky 

kriticky hodnotit a uspořádat. Vytčené cíle diplomové práce byly splněny a část 

předkládaných výsledků jsou součástí publikace zveřejněné letos, kde je Karolína 

uvedena jako spoluautorka. Diplomová práce je členěna dle požadavků katedry a 

diplomantka jí sepsala samostatně. Na základě výše uvedených faktů doporučuji tuto 

práci k přijetí a přikláním se k hodnocení stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze dne 7. 9. 2016     RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D. 

 

  


