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Předkládaná diplomová práce vypracovaná pod vedením MUDr. Aleše Víchy, Ph.D. na 

Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol je zaměřena na detekci 

chromosomálních změn u nefroblastomů pomocí metod MLPA a SNP array, na posouzení 

vhodnosti obou metod pro klinické využití a na odhalení případných klinických asociací 

s detekovanými chromosomálními změnami včetně prediktivních (prognostických) markerů. 

Přesto – nebo právě proto – že je nefroblastom nádorové onemocnění dětského věku 

s relativně nízkou incidencí, je dané téma velmi aktuální.  

 

 

Autorka definuje tyto tři cíle:  

1) Analyzovat změny na chromosomech a jejich vztah k biologickým (pohlaví, věk 

v době manifestace onemocnění) a klinickým (histologický typ nádoru a stádium 

nemoci) determinantám 

2) Stanovit shodu výsledků obou použitých metod a na jejím základě zhodnotit jejich 

vhodnost pro klinické účely 

3) Prokázat heterogenitu ve studovaných chromosomálních změnách. 

 

Obsahové hodnocení práce 

Struktura a členění práce je standardní a odpovídá požadavkům. Teoretický úvod je 

koncipován přehledně, správně zacílen bez zbytečných informací přímo nesouvisejících 

s tématem. Naopak bych zde doporučila uvést alespoň stručný výčet metod, jež jsou dnes 

běžně v klinické praxi k záchytu chr. změn u nefroblastomu používány, a zasadit tak metody 

použité v této DP do nějakého rámce. Kvalitně je popsána kapitola Metody, pozitivně 

hodnotím názorné obrázky (nejen v této části práce). Výsledky jsou podány přehledně a 

postupně dle předeslaných cílů. V diskuzi se autorka věnuje postupně všem získaným 

výsledkům, nalezené chromosomální změny posuzuje z více úhlů pohledu a pro nečekané 

nálezy hledá vysvětlení. Náplň abstraktu a závěru diplomové práce odpovídají určení těchto 

kapitol.  

 

Hodnocení formální úrovně práce 

Jazyková a stylistická úroveň textu je dobrá, narazila jsem pouze na 2 hrubé chyby. 

Velmi pozitivně hodnotím zařazené obrázky v kapitolách Metody a Výsledky, umožňují 

snáze se zorientovat v popisovaných nálezech. Výtku mám k formě citování převzatých 

informací v textu teoretického úvodu a diskuze, které je 1) nejednotné a 2) ve větším procentu 

nesprávné: Citace ve formě (Novák et al. 2012) se uvádí před tečkou, nikoliv až za koncem 



věty. Jistou míru nejednotnosti lze nalézt i v seznamu literatury (např. používání iniciál vs. 

celých křestních jmen, např. WILLIAMS, R. D., S. N. HING … × WITTMANN Stefanie, 

Birgit ZIRN, … či iniciály křestních jmen s tečkou nebo bez ní, např. BARDEESY N, J B 

BECKWITH …). Oficiální název univerzity zní Univerzita Karlova, nikoliv Univerzita 

Karlova v Praze. 

 

K práci mám následující dotazy: 

 Test shody 2 použitých metod: Existují informace (např. od výrobce) o spolehlivosti a 

validitě obou metod? Obzvláště s ohledem na očekávanou přítomnost heterogenity 

genetických změn nefroblastomu může jít o významné parametry.  

Testovala autorka sama opakovatelnost a vlastní chybu měření? 

 Na základě čeho byly v diplomové práci k detekci chromosomálních změn zvoleny právě 

metody MLPA a SNP array? Jaký názor má autorka na použití metody array CGH v dané 

problematice a jak by asi dopadlo porovnání metod SNP a CGH array?  

 Jakým způsobem se metody použité v diplomové práci vyrovnávají s dvojnásobnou 

dávkou chromosomu X u ženského pohlaví oproti pohlaví mužskému? 

 V jakém významu autorka používá výraz „možné drift mutace“ (str. 81 v souvislosti 

s UPD 11p15)? 

 Mohla by autorka stručně zhodnotit, kam povedou další kroky výzkumu dané 

problematiky a proč? 

 

 

 

Závěrem lze říci, že práce je psána srozumitelně a lehce se čte; autorka si dala záležet 

na vysvětlení použitých metod a zejména pak přístupů, které zvolila pro analýzu dat. Obdobně 

kapitola s výsledky je psána pečlivě a celkově práce budí dojem, že autorku daná 

problematika zajímá a výzkum v této oblasti baví. I přes drobné výtky formálního charakteru 

diplomovou práci Lucie Štolové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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