
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Marka Svobody
„Adaptation of conventional and modern non-invasive methods for analysis

of photoaged human skn barrier“

Disertační práci Mgr. Marka Svobody tvoří 121 stran textu včetně 29 obrázků a 5 tabulek. 

Vlastní výsledky jsou zevrubně popsány v příslušných úsecích disertační práce. Práce má 
obvyklé členění, text podává přehled o těsném spojení z pohledu bariérové funkce pokožky, o 
vhodných modelech a metodikách pro studium řešené problematiky, vymezuje cíle disertační 
práce, materiál a metodiku, získané výsledky; disertace je doplněna diskusí a literárními 
citacemi a zakončena shrnutím závěrů. Po obsahové stránce je práce zaměřena na optimalizaci 

metod a na vlastní studium vybraných složek kožní bariéry s využitím široké škály přístupů.
V úvodu autor poskytuje informace o stavbě a bariérové funkci lidské pokožky a 

pozornost věnuje zejména bariérovým lipidům a těsnému spojení ve stratům corneum. Dále 
popisuje různé modely vhodné ke studiu kůže, způsobu odebírání reprezentativních vzorků a 
jejich zpracování. Rozsáhlá část se pak zaměřuje na metodickou stránku analýzy lipidů, kožní 
bariéry a možnosti analýzy t. junctions.

Část „materiál a metody“ čítá celkem 11 stran textu a zahrnuje optimalizaci metodických 
přístupů, odběr vzorků včetně postupů jejich analýzy. Samostatný oddíl pak shrnuje a 
popisuje řadu rozmanitých postupů, které byly použity při analýze těsných spojení a 
bariérových funkcí epidermis včetně chemických, molekulárních a mikroskopických přístupů.

Výsledky vlastní disertační práce jsou shrnuty do tří částí. První část se věnuje 
optimalizaci metodik, zejména podmínek pro extrakci proteinů, pro imunohistochemickou 
detekci vybraných komponent těsných mezibuněčných spojení a průkazu lipidů v pokožce 
prasete. Druhá část byla zaměřena na charakteristiku výtěžnosti odběru vzorků epidermis 

šetrnými metodami uměle vytvořeného puchýře (suction blistering) a pomocí adhezívní pásky 
(tape-stripping) v návaznosti na následné analýzy. Poslední část výsledků se zaměřila na 
kožní bariéru a analýzu t. junctions u pokožky exponované slunci a chráněné před slunečním 
zářením, a to u dvou odlišných věkových skupin. Analýza prokázala změny ve složení a 
pokles lipidů v kůži exponované záření, přičemž bariérové vlastnosti se příliš nemění. Nálezy 
potvrdily klíčovou participaci okludinu a těsnících spojení na udržení hodnot transepidermální 
ztráty vody (TEWL) v kůži s narušenou skladbou lipidů.

V diskusi doktorand dále rozebírá technické aspekty provedených analýz a nálezy 
zvláštních experimentů s literárně dostupnými daty. Nej významnější závěry jsou samostatně 
komentovány v závěrečném souhrnu; z jejich obsahu jednoznačně vyplývá, že všechny 
stanovené cíle disertační práce byly splněny.



V Hradci Králové, dne 22. 9. 2020
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