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Posudek	  oponenta	  diplomové	  práce	  
	  
Jméno:	  Bc.	  Monika	  Bláhová	  
Název:	  Vývoj	  a	  optimalizace	  přípravy	  řezových	  preparátů	  pulců	  X.	  tropicalis	  pro	  studium	  migračního	  
a	  diferenciačního	  potenciálu	  testikulárních	  kmenových	  buněk	  
	  
Slovní	  komentář	  k	  práci:	  
Předložená	  diplomová	  práce	  je	  zadaná	  jako	  technická	  studie	  kladoucí	  si	  za	  cíl	  zavést	  spolehlivou	  
rutinní	  metodiku	  krájení	  pulců	  drápatky	  tropické	  a	  využít	  ji	  pro	  analýzu	  migračního	  potenciálu	  
modifikovaných	  testikulárních	  buněk	  vytvořených	  in	  vitro	  z	  juvenilních	  samců.	  Jakožto	  oponent	  
práce	  musím	  uznat,	  že	  jsem	  se	  mnohé	  dozvěděl.	  Bohužel	  ale	  musím	  také	  konstatovat,	  že	  to	  bylo	  
spojeno	  s	  notným	  vyhledáváním	  dalších	  informací,	  které	  v	  práci	  být	  mohly,	  tzn.	  práce	  sama	  o	  sobě	  
není	  úplně	  samonosná	  a	  kvůli	  své	  struktuře	  je	  i	  pro	  poučeného	  laika	  poměrně	  těžké	  se	  v	  ní	  vyznat.	  
To	  je	  asi	  způsobeno	  tím,	  že	  práce	  není	  po	  slohové	  ani	  po	  grafické	  stránce	  úplně	  kvalitně	  zpracována	  
a	  VELMI	  by	  ji	  pomohla	  korektura	  češtiny.	  Některé	  pasáže	  jsem	  musel	  číst	  mnohokrát,	  abych	  vůbec	  
pochopil	  obsah	  či	  kontext.	  
	  
Konkrétně	  k	  práci:	  ani	  český,	  ani	  anglický	  abstrakt	  neříká,	  čeho	  se	  v	  práci	  dosáhlo	  –	  tj.	  co	  znamená,	  
že	  jste	  na	  vibratomových	  řezech	  našla	  buňky	  prekurzorů	  Sertoliho	  a	  peritubulárních	  myoidních	  
buněk?	  Co	  bylo	  cílem	  práce,	  se	  čtenář	  dozví	  až	  v	  úvodu	  diskuze.	  Do	  té	  doby	  čtenář	  tápe,	  proč	  bylo	  to	  
či	  ono	  vůbec	  studováno.	  Chybí	  prvotní	  hypotéza,	  ke	  které	  by	  bylo	  možné	  se	  vztahovat.	  To	  je	  zvláštní,	  
vezmu-‐li	  v	  úvahu,	  že	  autorka	  diplomové	  práce	  je	  spoluautorkou	  publikace,	  kde	  jsou	  výsledky	  její	  
práce	  publikovány.	  Měla	  tedy	  k	  dispozici	  mustr.	  Proč	  není	  daná	  publikace	  přiložena	  k	  této	  
diplomové	  práci?	  
	  
Práci	  obecně	  chybí	  rigoróznost.	  Očekával	  bych	  hutnou	  obrazovou	  dokumentaci	  k	  jednotlivým	  
technikám	  (tj.	  tabuli	  parafínových	  řezů,	  tabuli	  kryo	  řezů,	  tabuli	  vibratomových	  řezů)	  a	  jejich	  
modifikací.	  Místo	  toho	  se	  v	  obrazové	  části	  vyskytuje	  pouze	  několik	  obrázků,	  které	  jeví	  dojem	  
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několika	  nahodilých	  barvení	  a	  stadií,	  navíc	  orientovaných	  nahodile.	  Z	  práce	  mám	  pocit,	  že	  autorka	  
vyzkoušela	  něco,	  pak	  něco	  jiného,	  pak	  zase	  něco	  jiného,	  ale	  k	  nějakému	  systematickému	  přístupu	  
nedošlo.	  A	  přitom	  v	  dané	  publikaci	  se	  tabule	  vibratomových	  řezů	  vyskytuje.	  Proč	  není	  tato	  tabule	  
součástí	  diplomové	  práce?	  
	  
V	  obrázcích	  navíc	  chybí	  jakákoliv	  identifikace	  vnitřních	  orgánů,	  ačkoliv	  je	  na	  základě	  těchto	  obrázků	  
posléze	  tvrzeno,	  že	  RFP-‐buňky	  migrují	  do	  oblasti	  srdce,	  střev	  atd.	  Chybí	  jakákoliv	  kvantifikace	  
(kolikrát	  migrovaly	  buňky	  do	  oblasti	  srdce,	  kolikrát	  do	  oblasti	  střev	  atd.).	  Číslování	  obrázků	  je	  
zpřeházené,	  obrázek	  7	  ukazuje	  řez	  hlavou	  ačkoliv	  práce	  pojednává	  o	  identifikaci	  buněk	  v	  trupu.	  Na	  
obrázcích	  6	  a	  7	  je	  viditelný	  pouze	  DAPI	  kanál,	  chybí	  bright-‐field	  obrázek	  pro	  zjištění,	  zda	  technika	  
vibratomových	  řezů	  fungovala,	  a	  tedy,	  zda	  jsou	  řezy	  potrhané	  nebo	  ne.	  
	  
Na	  straně	  39	  je	  napsáno,	  že	  během	  prvního	  týdne	  po	  mikroinjikaci	  buněk	  bylo	  možné	  pozorovat	  
přítomnost	  RFP-‐pozitivních	  buněk	  v	  oku	  –	  tento	  poznatek	  však	  není	  podpořen	  obrazovou	  
dokumentací.	  
	  
Mám	  připomínku	  k	  interpretaci	  dat.	  Na	  str.	  27	  se	  píše:	  „Všechny	  tyto	  pokusy	  potvrdily	  hypotézu,	  že	  
buněčná	  kultura	  vytvořená	  v	  laboratoři	  školitele	  obsahuje	  progenitory	  Sertoliho	  a	  peritubulárních	  
myoidních	  buněk	  se	  sklonem	  k	  diferenciaci	  do	  Sertoliho	  buněk.	  Buňky	  po	  transplantaci	  do	  embrya	  
jsou	  schopné	  migrovat	  do	  všech	  částí	  těla,	  ale	  nedokáží	  se	  diferencovat	  v	  jiný	  buněčný	  typ	  a	  
zachovávají	  si	  svůj	  původní	  charakter.“	  
Za	  prvé:	  v	  úvodu	  té	  samé	  kapitoly	  píšete,	  že	  ověřujete	  hypotézu,	  zda	  Vámi	  transplantované	  buňky	  
mají	  mezenchymální	  charakter.	  Zde	  ale	  tvrdíte,	  že	  jste	  ověřili	  jinou	  hypotézu.	  Chybí	  přesnost	  
v	  interpretacích.	  
Za	  druhé:	  dá	  se	  na	  základě	  barvení	  pomocí	  několika	  protilátek	  tvrdit,	  že	  dané	  RFP-‐pozitivní	  buňky	  
obsahují	  pouze	  progenitory	  Sertoliho	  buněk	  a	  peritubulárních	  myoidních	  buněk?	  Jak	  byste	  vyloučila,	  
zda	  RFP-‐buňky	  neobsahují	  i	  jiné	  progenitory?	  
Za	  třetí:	  buňky	  v	  žádném	  případě	  nejsou	  schopny	  migrovat	  do	  všech	  částí	  těla	  –	  na	  základě	  Vašich	  
obrázků	  není	  ani	  nervová	  trubice,	  ani	  ocas,	  ani	  hlava	  RFP-‐pozitivní.	  
	  
Otázky:	  
1)	  Obrázek	  8	  a	  13	  z	  diplomové	  práce	  se	  nacházejí	  též	  v	  publikaci	  Tlapáková	  et	  al.	  (2016)	  v	  obr.	  5.	  
V	  každé	  z	  těchto	  prací	  mají	  ale	  obrázky	  jiné	  XY-‐rozměry:	  tzn.	  buď	  v	  diplomové	  práci	  anebo	  v	  dané	  
publikaci	  bylo	  s	  obrázky	  manipulováno?	  
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2)	  Která	  z	  injikací	  nakonec	  byla	  použita	  pro	  studium	  in	  vivo	  migračního	  potenciálu	  –	  do	  blastul	  nebo	  
do	  stadia	  41?	  Existoval	  rozdíl	  v	  distribuci	  RFP-‐pozitivních	  buněk	  vzhledem	  ke	  stadiu	  injikace?	  
	  
3)	  Sledovali	  jste	  pohlaví	  vyvíjejících	  se	  pulců?	  Nediferencovaly	  se	  RFP-‐buňky	  odlišně	  v	  odlišném	  
pohlaví?	  
	  
4)	  Nerozumím	  následujícímu	  textu	  (str.	  19):	  Před	  zavedením	  protokolu	  pro	  novou	  metodiku	  byly	  
všechny	  preparáty	  fixovány	  ve	  formaldehydu.	  Po	  vytvoření	  stálého	  protokolu	  k	  nové	  metodě	  se	  
začala	  embrya	  fixovat	  v	  roztoku	  MEMFA...“	  co	  je	  to	  ta	  nová	  metodika?	  Vztahuje	  se	  tato	  věta	  na	  
každou	  vyzkoušenou	  metodiku	  nebo	  pouze	  na	  vibratomovou	  histologii?	  Pokud	  platí	  to	  druhé,	  
nemohla	  by	  fixace	  ve	  formaldehydu	  být	  právě	  tou	  příčinou,	  proč	  parafínová	  histologie	  či	  
kryohistologie	  nefungovaly?	  Jak	  formaldehyd	  tak	  MEMFA	  jsou	  totiž,	  na	  rozdíl	  od	  paraformaldehydu,	  
z	  pohledu	  fixace	  reverzibilní.	  Zkoušela	  jste	  fixaci	  v	  klasickém	  4%	  PFA?	  
	  
Celkové	  hodnocení:	  
Přes	  výše	  zmíněné	  nedostatky	  doporučuji	  danou	  práci	  k	  obhajobě.	  Jako	  celkové	  hodnocení	  navrhuji	  
známku	  2-‐3.	  
	  
V	  Praze	  dne	  9.2.2018	  
Mgr.	  Vladimír	  Soukup,	  Ph.D.	  

	  


