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V Praze dne 12.1.2018 

 

Školitelský posudek na diplomovou práci Bc. Moniky Bláhové 

Monika Bláhová svou diplomovou práci vypracovala v Laboratoři vývojové biologie 

na katedře Buněčné biologie pod mým vedením. Hlavním cílem byla optimalizace 

metodiky pro přípravu řezových preparátů embryí a pulců Drápatky tropické (Xe-

nopus tropicalis). V naší laboratoři je tento modelový organismus dlouhá léta vyu-

žíván ke studiu kmenových Sertoliho buněk (XtTSC), které vykazují vlastnosti 

mezenchymálních kmenových buněk, včetně schopnosti migrace do místa poško-

zení. Monika se věnovala jak mikroinjekcím fluorescenčně značených (RFP) bu-

něk do pulců, včetně studia jejich diferenciačního potenciálu, tak hlavně, jak již 

bylo uvedeno, optimalizaci metodiky řezových preparátů. Pulci drápatky, hlavně 

starší stadia (1 měsíc), patří mezi náročné objekty imunohistochemie vzhledem 

k velkému rozsahu řídkých tkání, hlavně v oblasti hlavy a částečně i peritonea. Při 

použití klasické techniky parafinových řezů docházelo k vypadávání velkých oblas-

tí a taktéž nativní fluorescenční signál pocházející z mikroinjikovaných buněk byl 

téměř nedetekovatelný. Monika v rámci své diplomové práce vyzkoušela celou 

řadu protokolů pro přípravu kryořezů a do želatiny či agarózy zalitých vzorků pro 

následné zpracování na vibratomu. Výsledkem bylo ustanovení optimálního po-

stupu, který je v naší laboratoři úspěšně používán.  

Doc. RNDr. Ing. Vladimir Krylov, PhD. 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

Viničná 7 

128 43 Praha 2 
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 Monika v laboratoři pracovala velmi intenzivně a taktéž se svědomitě věno-

vala i studiu odborné literatury. Její odjezd na studijní pobyt v rámci programu 

Erasmus významně zkrátil dobu, po kterou mohla Monika na tématu pracovat, ale 

hlavně celou diplomovou práci sepsat do rozumného a logického celku. Výsled-

kem bylo nestihnutí podzimního termínu, protože jsem jako školitel shledal práci 

neobhajitelnou. Během následujících třech měsíců Monika s různou intenzitou 

práci přepracovala a po několika kolech korektur připravila do současné podoby, 

kterou považuji za dobrou a přínosnou pro případné čtenáře a hodnotím jí stup-

něm velmi dobře. 

 

Doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, PhD   

 

 


