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Oponentskrf posudek

diplomové práce Bc. Zuzany VoIejníkové ''Funkční v|astnosti krevních destiček u onkologick'fch
pacientú''

Zvolené téma diplomové práce Bc. Zuzany Vo|ejníkové je bezesporu tématem aktuálním a souvisí s
rych|'im rozvojem nov'/ch technologií a pÍístupri pri v'/zkumu rakoviny s cílem na|ézt vhodné
biomarkery pro včasnou detekci rakoviny, monitorovat terapeutickou odpověd'a na|ézt specifické
cíle |éčby rakoviny. PÍed|ožená práce o rozsahu 78 stran se zab./vá funkčními vlastnostmi trombocytti,
pĚedevším v kontextu s nádorovou angiogenezí a tvorbou metastáz. Cí|em práce bylo vytvoÍit
mode|ov./ systém pro studium efektu obsahu trombocytťr na migraci endotelov'.ich buněk a stanovit
tímto systémem funkčnívlastnosti krevních destiček onkologickr/ch pacientrj. V pĚedloŽené práci byly
spěšně zoptimalizovány podmínky ku|tivace endotelov.ich buněk pupečníkové šnúry (HUVEC) pro

potĚeby stanovení funkčních vlastností trombocytti metodou xCElligence a následně byla tato
metoda použita pro porovnáníobsahu trombocytŮ onko|ogick./ch pacientri a zdrav'/ch osob.

Teoretická část je věnována rivodu do problematiky trombocytri a jejich rilohy V procesu hemostázy,

angiogeneze a metastazování. Pieh|edně je vypracován popis funkcíjednotliv'/ch proangiogenních a

antiangiogenních faktorrj pĚítomn'/ch v granulích trombocytri. Dále je v této části popsán princip

metody xCELligence, použité v experimentální části. Experimentá|ní část se pak věnuje cílťrm

dip!omové práce. V této části je jasně popsán použitr/ materiál a metodika a také vlastní dosažené
v'/sledky pÍi optimalizaci vhodn ch podmínek kuItivace buněk HUVEC a měÍení buněčné migrace
metodou xCELligence. V závěrečné části jsou shrnuty a diskutovány dosažené v'/s|edky pňed|ožené
dip|omové práce.

V teoretické části diplomové práce autorka zpracovala aktuá|ní odbornou titeraturu a poda|a velmi
pěkn'i pĚehled studované problematiky. V experimentální části prokázala zvládnutí náročn ch
experimentálních technik a pÍed|ožené vristupy jsou vhodně prezentovány a interpretovány. Lze
konstatovat, že pÍedložená dip|omová práce je kvalitně zpracovan'/m v stupem studia a sp|ni|a

s|edovan'í cí|.

V práci jsem zjistila několik formálních chyb V seznamu použité literatury, kdy se !iší rok vydání
publikace uvedené v textu a V seznamu (Bhat et Singh, 2oo8, Herbst, zoo4, Le Roith, 1ggg, S|ungaard,
2005, Yoshikawa, 2000, str. 17, 22, ?4,26,28,67).

K dip|omové práci mám otázku:

V Grafu č.2a,2b je patrná vyšší buněčná migrace v jamkách pokryt'/ch fibronektinem pro více Ěeděné

kompletní médium (1.:15) ve srovnánís nižším ieděním (1.:5). Čim je tento jev zprisoben?

Závěrečné shrnutí: je zÍejmé, že dip|omantka prokázala tvrjrčí schopnosti a pÍed|oži|a kva|itní

vrisIedky své práce. Práce splĎuje požadavky k|adené na kvalitní dip|omovou práci, hodnotím ji

vt/borně a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

V Brně 20.5.2012.
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