
Posudek oponenta na diplomovou práci: Hledání nových biomarkerů 
neplodnosti mužů pomocí transkriptomu spermií (Anastasiya Semyakina) 
 
Nová verze diplomové práce A. Semyakiny je sepsána na 78 tištěných stranách s 
použitím 88 referencí a je členěna klasickým předepsaným způsobem. DP je 
zaměřena na hledání biomarkerů mužské neplodnosti s využitím RNA čipů a q-RT-
PCR. Vzhledem k tomu, že se jedná a opakovanou obhajobu, musím podotknout, že 
práce doznala jistých změn v délce textu (např. diskuze) , byla i rozšířena o některé 
nové obrázky a některé detaily práce jsou mi dnes jasnější. Zároveň ale musím dodat, 
že přehlednost práce a hlavně čtivost se moc nezlepšila. V práci je předloženo velké 
množství výsledků a je jasné že studentka odvedla hodně práce, ale i nadále mi 
v práci chybí jasný důvod, proč byla tato práce vůbec zadána.  
 
Hodnocení výsledků z hlediska tvůrčího přínosu 
Cílem práce bylo nalezení biomarkerů neplodnosti. I nadále jsem přesvědčen, že 
práce je spíše opakováním obdobných prací na stejné téma s využitím stejné, dnes již 
zastaralé, technologie. Domnívám  se, že práce měla být zadána s jasnými 
testovatelnými hypotézami a s využitím moderních technologií, aby práce přinesla 
něco nového. Toto je ovšem problém zadání a jde jednoznačně za školitelem.  
 
Formální kvalita předloženého spisu 
Členění kapitol je v pořádku, i nadále mi vadí odstavce o jedné větě či nepřehledné 
tabulky v kapitole výsledky. 
 
Hodnocení částí předkládaného spisu 
1 Úvod a Literární přehled 
Úvodní kapitoly se mírně zlepšily. Nemám již k dispozici minulou verzi DP, ale zdá 
se mi, že nově je zde více informací o různých typech RNA a regulačních RNA a 
jejich rolích ve spermatogenezi a možnostech ovlivňování následné embryogeneze. 
Nově je tedy Úvod více čtiví.  
 
2 Materiál a metody 
I tato kapitola doznala mírného zlepšení, dík Q-Q plotu se zdá, že testovaná data měla 
normální rozložení. Kdyby se jednalo o publikaci, tak bych jako recenzent vyžadoval 
formální testy a p-hodnoty, ale budíž... Jsem rád, že již víme (strana 39), jak byla data 
normalizována, jaké byly použity korekce pro mnohonásobné testování. Moc jsem 
nepochopil, proč byla analýza genové ontologie provedena pomocí IPA od Quigenu, 
když existuje tolik dobrých nástrojů volně stažitelných a poskytujících více informací 
(např. STRING, DAVID, GORILLA  a další). Jsem i rád, že byla zařazena kapitola 
‚Výběr a návrh primerů‘ 
 
3 Výsledky 
Kapitola výsledky mi i nyní přijde lehce chaotická a trpí stejnými chorobami jako 
minulá verze. Některé tabulky jsou anglicky psané a bez překladu, což je evidentně 
nějaký strojový výstup přístrojového vybavení (tabulka nazývaná jako Obr.11 ), 
v jiných tabulkách jsou hodnoty u kterých není zřejmé, zda se jedná o p-hodnotu či 
něco jiného (t.j. Tab.11, sloupec ttestddCt). Nejednotnost popisek tabulek a tabulek 
samotných pak vede ke zdlouhavému čtení, kdy musím pořád něco dohledávat. To se 
týká i Obr.12, kde není jasné, které rozdíly jsou či nejsou signifikantní. 



Nejhumornější mi přijde strana 60, kde je Obr.15 s českými popisky a pod ním 
Obr.16 s anglickými popisky – nechápu. 
 
4. Diskuze 
Diskuze je nově rozsáhlejší a zahrnuta na více jak osmi stranách textu. Nesouhlasím 
s tvrzením, že „Novější technologie - sekvenování nové generace – je zatim méně 
rozšířena zejména kvůli vyšším nárokům na finance a statistické zpracování výsledků. 
“. To je nesmysl, technologie NGS (např Illumina Miseq), výrazně zlevnily, 
používáme je běžně na PřFUK a co se týče bioinformatické analýzy, tak ty postupy 
jsou dost podobné – také se testuje typ rozložení, následně vhodný test a korekce. Na 
starně 63 se navíc sama autorka odkazuje na práci z roku 2015,  kde tato technologie 
byla úspěšně použita.  
 
Opět upozorňuji na fakt, že jedna věta se nemůže rovnat jednomu odstavci (viz první 
a třetí odstavec atd. diskuze). Poslední odstavec diskuze na str. 61 je to, co jsem 
požadoval v minulém posudku – díky. Z tohoto srovnáni je ale zřejmé, že shoda 
s ostatním pracemi moc vysoká nebyla.  
 
Na straně 62 konečně přichází biologie. Jak diplomová práce autorky tak i jiné práce 
detegovaly sníženou proteolýzu (ubiquitine-proteasome pathway) v patologických 
spermiích. Znamená to, že se díky tomu spermie zaplní nefunkčními proteiny a 
nedochází tak jejich degradací před kompaktizací jádra a dozráním spermií? To by se 
možná dalo ověřit již na lyzátu spermií a dost jednoduše.  
 
Závěr posudku: 
Dle zákonných opatření a nařízení práce splňuje požadavky na diplomové práce.  
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, přestože i v přepracované verzi zůstala celá 
řada nedokonalostí.  
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