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Predložená dizertačná práca je zameraná na navrhnutie vhodných optických metód na meranie 
vnútrobunkového vápnika a súčasne mechanickú funkciu izolovanej srdcovej bunky a embryonálnych 
zhlukov iPSC – odvodených kardiomyocytov. Zmeny vnútrobunkovej koncentrácie vápnika sú zásadné 
pre kontrakciu kardiomyocytov a teda fungovanie celého srdcového svalu. Paralelné meranie 
vnútrobunkového vápnika a kontrakcie kardiomyocytu má veľký význam pre pochopenie časovo-
koncentračných závislostí týchto dejov.  

Splnenie cieľov bolo rozdelené na tri etapy. V prvej etape bol dôležitý návrh vhodnej kombinácie 
fluorescenčných farbív tak, aby simultánne optické a fluorescenčné merania boli vzájomne kompatibilné 
a vzájomne sa neovplyvňovali. Na tento typ merania bolo dôležité zostrojiť zodpovedajúce prístrojové 
a programové vybavenie, čo bolo cieľom druhej etapy. V rámci  poslednej etapy bola realizovaná analýza 
časových postupností mikroskopických obrazov a extrahovaných signálov za účelom hodnotenia 
navrhovaných realizovaných metód.  

Na simultánne meranie kontrakcie iPSC zhlukov kardiomyocytov alebo samotných kardiomyocytov  boli 
navrhnuté dve metódy. Prvá metóda využíva kombináciu fluorescenčnej mikroskopie s rýchlou 
fluorescenčnou kamerou a mikroskopie atomárnych síl na meranie výpnikových tranzientov a kontrakcie 
zhlukov kardiomyocytov. Návrh ďalších metód mal za cieľ overiť optické metódy merania kontrakcie. 
Porovnávalo sa hodnotenie získaného signálu po extrakcii z videozáznamu s malým úsekom zorného 
poľa s časťou objektu, ktorý vykazuje zmeny dĺžky hranice v čase v rámci kontrakcie bunky. Na ten istý 
objekt sa použila difrakčná metóda s použitím OR laseru, ktorá umožňuje extrakciu signálu kontrakcie zo 
štruktúr vnútri objektu. Pri meraní kontrakcie sa využila segmentácia obrazu na základe prahovania, 
alebo segmentácia na základe hranovej detekcie. Ďalšia metóda využíva fluorescenčnú metódu 
farbeniaplochy, kontúr, alebo koncov kardiomyocytov s vysokou stabilitou detekcie. 

Kardiomyocyty a iPSC zhluky predstavujú základny experimentálny systém dizertačnej práce. Preto ma 
prekvapuje, že v práci nie je spomenutá ich izolácia a ich uchovávanie počas experimentov.  Napriek 
tomu hodnotím obsahovú stránku dizertačnej práce veľmi pozitívne, ciele považujem za dobre 
postavené a splnené, dokladom čoho je aj publikovanie čiastkových výsledkov in extenso. Výsledkom 
práce je realizácia a overenie niekoľkých metód optického merania elektromechanických prejavov 






