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Předkládaná diplomová práce Bc. Kristýny Šrámkové se zaměřuje na studium změn relativní 

biologické účinnosti podél Braggovy křivky klinického protonového svazku o energii 200 MeV s pencil 

scanning beam módem, což je velmi recentním tématem jak v oblasti radiobiologie, tak v oblasti 

radioterapie. K této studii bylo využito dvou buněčných modelů, konkrétně lidského neonatálního 

dermálního fibroblastu a primárního medulloblastomu (DAOY), a dvou sub-buněčných modelů, 

a to dvou typů plazmidové DNA o různé délce s označením pUC19 a pBR322. Změny relativní biologické 

účinnosti byly zkoumány prostřednictví vyhodnocování počtu indukovaných dvojných zlomů 

způsobené protony v různých pozicích Braggovy křivky. Zároveň bylo využito i dvou referenčních 

fotonových zdrojů – paprsků X a záření 60Co.  

Po jazykové stránce práce obsahuje minimum pravopisných chyb či překlepů, které nebrání 

úplnému pochopení textu. Pouze jednou se v práci objevila pasáž, u které jsem nebyl schopný její 

význam pochopit ani po několika přečteních (str. 22, kapitola 3.1.2., druhý odstavec, poslední věta). 

Občas se vykytují určité nekonzistentnosti, např. neustálé střídání termínů „proximální oblast Braggovy 

křivky“ a „oblast plateau“. Práci by určitě prospělo, kdyby byl využíván důsledně pouze jeden termín. 

Bohužel, v práci se však vyskytuje činný rod v míře větší, než je obvyklé, navíc ve formě nevhodné 

vzhledem ke katedrálním doporučením (první osoba množného čísla, např. str. 1, třetí odstavec, třetí 

věta). 

Co se týká grafické úpravy textu, tak je práce na celkově kvalitní úrovni, přestože se nějaké 

nedostatky ve formátování konců řádků (dělení slov, konce řádků s jednopísmennými předložkami 

či spojkami nebo jejich přetékání) občas objevují. Problém nastává u obrázků 4.17 a 4.18 na str. 41, 

které nejsou prezentovány v dostatečné velikosti, aby byly kompletně čitelné. Použití neonové zelené 

barvy pro jednu ze závislostí na těchto obrázcích také není pro čitelnost a viditelnost zrovna 

nejvhodnější. 

K nedostatkům úvodních kapitol předkládané diplomové práce řadím absenci jasně definovaných 

cílů práce, které obvykle u tohoto typů prací bývají definovány v jejím úvodu, seznamu zkratek, který 

by čtenáři v určitých případech dosti usnadnil pochopení textu. Dále autorčino pojetí kapitoly Materiál 

a metody není zrovna typické a neodpovídá pojetí typickému vědeckým článkům. Autorka namísto 

jednoduchého výčtu používaných materiálů a detailního popisu experimentálních postupů, věnovala 

tuto kapitolu obecnému popisu použitých metodik. 

Samotnému popisu experimentálních prací se autorka věnuje v kapitole 3 pojmenované 

Experimenty. Já osobně bych právě tuto kapitolu uvedl jako kapitolu Materiály a metody. Nicméně, 

mám k této kapitole pár připomínek: určité pasáže by zasloužily detailnější popis (např. na str. 21 

je popisován transport buněk z laboratoře ke zdroji záření, avšak chybí mi informace, jak dlouho tento 

transport trval; dále je zde popisováno zavedení kontrolního vzorku, který byl také transportován 



 

ke zdroji a na kterém byl pozorován vliv dalších stresových faktorů, nicméně pokud nebyl 

do experimentu zařazen ještě jeden kontrolní vzorek, který by byl po celou dobu v inkubátoru, nemohl 

být na tomto vzorku sledován vliv dalších stresových parametrů, maximálně mohlo být tímto 

kontrolním vzorkem dosaženo eliminace vlivu jiných stresových faktorů než ionizujícícho záření 

na buněčnou kulturu v ozářeném vzorku; dále se na str. 21 při popisu trypsinizace buněk objevuje 

formulace „…buňky se inkubovaly s malým množstvím trypsinu…“ to nepovažuji za formulaci vhodnou 

do diplomové práce, očekával bych uvedení přesného objemu použitého trypsinu; stejně tomu tak 

je při popisu oplachu buněk fosfátovým pufrem – rovněž bych zde očekával detailní popis postupu 

včetně použitých objemů). 

Kapitola věnovaná prezentaci výsledků a jejich diskuzi je bohužel slabší částí diplomové práce, 

zejména kvůli diskuzi prezentovaných dat. Např. v kapitole 4.1 věnované porovnání manuálního 

a automatického vyhodnocení indukce γH2AX foci v buněčných kulturách postrádám statistické 

zpracování experimentálních dat. Navíc výběr parametrů threshold a noise tolerance pro automatické 

vyhodnocení experimentálních dat je v práci podán jako čistě „okometrický“ po porovnání s výsledky 

získanými manuálním vyhodnocením. Zde by určitě nebylo na škodu získané sady dat porovnat pomocí 

nástrojů k tomu určených, data podrobit např. testu dobré shody apod. Takto získané parametry 

by možná byly vhodnější než ty získané v diplomové práci autorkou a neposkytovaly by takovou 

odchylku jako autorka konstatovala, když automatické vyhodnocení dat hodnotila jako dosti 

nespolehlivé. Navíc na obr. 4.1 ani není prezentován výsledek získaný pro autorkou nejlepší nastavení 

parametrů 60-70 pro threshold a 30 pro noise tolerance. Další diskutabilní část diskuze výsledků 

je patrná u obr. 4.8 na str. 35, kde autorka v textu konstatuje, že „Pozice v Braggově píku je pro první 

dva fixační časy účinnější v počtu indukovaných foci, než pozice plateau…“. Myslím, že tento závěr 

je v rámci chyby v rozporu s daty prezentovanými na obr. 4.8 minimálně pro druhý fixační čas. Jistou 

komplikací pro budoucí porovnání dat může být fakt, že v případě ozařování buněčné kultury DAOY 

protony a zářením X a fibroblastů zářením X autorka přistoupila k automatickému vyhodnocení dat, 

zatímco předchozí experimenty vyhodnocovala ručně a v úvodní kapitole výsledků došla k závěru, 

že automatické vyhodnocení není moc spolehlivé. U dat prezentovaných na obr 4.11 opět nesouhlasím 

s tvrzením autorky, že poškození vyvolané ozářením protony v oblasti Braggova píku je větší 

v porovnání s poškozením vyvolaném protony z oblasti plateau Braggovy křivky. Opět jsou získaná data 

v rámci stanovené chyby srovnatelná. Jako nešťastné hodnotím zvolení dalšího (celkově třetího) 

způsobu vyhodnocení experimentálních dat získaných pro kulturu DAOY ozařovanou protony 

prezentovaných na obr. 4.14 - 4.16. Na základě rozdílného přístupu k vyhodnocení bych se nepouštěl 

do vzájemného srovnávání výsledků z obr. 4.16 a 4.10 (ozařování kultury DAOY zářením 60Co) ještě 

navíc, když autorka konstatuje, že vlivem pandemické situace byly vzorky zpracovány s časovou 

prodlevou, která je příliš dlouhá pro uchování původní informace o buněčném poškození (vyhodnocení 

po 6 měsících vs. max. 1 měsíc dle doporučení). Osobně bych doporučil takto získaná data vyloučit ze 

sady hodnocených dat. Celkově bych očekával větší diskuzi získaných dat v kontextu práce dalších 

autorů. 

V závěru autorka shrnuje dosažené výsledky, nicméně občas si při jejich hodnocení protiřečí. Např. 

když v prvním odstavci konstatuje, že počet DSB indukovaných u protonového svazku byl vyšší 

v porovnání s oběma referenčními fotonovými svazky, ale ve třetím odstavci konstatuje, že 

nejúčinnějším z hlediska produkce DSB se jeví záření X a záření 60Co je srovnatelné s protonovým 

svazkem. Celkově v závěru postrádám snahu hodnotit získané výsledky v kontextu relativní biologické 

účinnosti.  

Svoji práci autorka podložila celkově 74 referencemi. Nicméně jako nevhodné pro úroveň 



 

diplomové práce hodnotím zařazení zdroje typu wikipedia nebo wikiskripta. Autorka rovněž nezvolila 

vhodnou citační normu, neboť u všech online zdrojů jí chybí datum citace. 

Přes všechny výše uvedené výhrady konstatuji, že autorka splnila zadání práce a představila originální 
výsledky, které jsou jistě pro budoucí práci ať její či dalších autorů užitečné. Bohužel, tyto výsledky by 
působily mnohem lépe, kdyby byly lépe diskutovány.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C (dobře). 

 

Otázky: 

• V diskuzi k obr. 4.8. – 4.10 píšete, že velký počet detekovaných γH2AX foci u kontrolního vzorku 
značí problém. Máte představu jaký? Ověřila jste si, že stejný problém nenastal i u ozářených 
sad? Popř. opakovala jste tato ozařování? 

• V diskuzi k obr. 4.12 – 4.13 uvádíte, že detekované počty γH2AX foci pro buněčnou kulturu 
DAOY jsou neúměrně vysoké. Z čeho to soudíte? Není naopak očekávatelné, že nádorová linie 
bude náchylnější na poškození ve srovnání se zdravou tkáňovou kulturou? 
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