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Cíle práce 

Cílem práce bylo popsat embryonální hojení Xenopus laevis na buněčné i molekulární 

úrovni. 

 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   

Rozsah práce (počet stran): 72, bez literatury a příloh 59 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO     

Je uveden seznam zkratek?        ANO     

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   

   Je napsán srozumitelně?   ANO  

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   

 

Literární přehled je dostatečně rozsáhlý a detailní, má logickou strukturu a návaznost. 

Objasňuje rozdíly v hojení poranění dospělce a embrya, detailně popisuje funkci proteinů 

rodiny MMP i výhodu modelového organismu Xenopus laevis. Oceňuji přítomnost 

souhrnných tabulek, které usnadňují přehled ve funkcích velkého množství proteinů, 

buněčných typů a procesů hojení. 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    

    Kolik metod bylo použito? 5 hlavních metod 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO     

 

Práce je metodicky velmi bohatá. Využívá pěti hlavních metod (fluorescenční mikroskopie, 

RNA-Seq, qRT-PCR, in-situ hybridizace, histochemické barvení), započteme-li všechny 

přípravné práce a kontrolní metody, využívá autorka práce více jak deset metod. Zpracování 

metod je dostatečně podrobné. 

   

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   Jen částečně. 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO       

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO       

 



Experimentální část začíná optimalizací koncentrace používaného inhibitoru. Je to dobrý 

úvod ukazující správný i zcela chybný vývoj embrya po zranění při působení inhibitoru. 

Porovnání genové exprese metodami qRT-PCR a RNA-Seq bylo děláno z biologických 

triplikátů a je statisticky zhodnoceno. Nedostatek experimentální části spatřuji v absenci 

vysvětlení, za jakým konkrétním cílem byly jednotlivé experimenty dělány. Vzhledem k velmi 

dobrému literárnímu přehledu a kapitole „Cíle práce“ není obtížné se v experimentech 

orientovat, přesto by si, alespoň z formálních důvodů, jednotlivé experimenty zasloužily 

jednu dvě věty na úvod.  

Závažné chyby či nedostatky jsem však v experimentální části nenašel. 

 

 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO    

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO  i  NE 

 

Diskuze je dobře napsaná, shrnuje výsledky a porovnává získané výsledky s literaturou. Je 

navrženo, jakým směrem by se měl další výzkum ubírat, pouze však v obecné rovině. Textu by 

prospělo více konkrétních návrhů. 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Formální úroveň práce je velmi dobrá. Jazyková, stylistická i gramatická úroveň je bez 

vážnějších prohřešků. Našel jsem jen několik překlepů. Obrazová dokumentace v literárním 

přehledu je velmi podařená. Autorka si dala práci s překreslením či upravením původních 

schémat a přeložením do češtiny. Obrázky ve výsledkové části jsou v dostatečné kvalitě a 

rozlišení. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Cíle práce byly splněny. Zamýšlené experimenty byly realizovány a byly provedeny 

dostatečně pečlivě (včetně těch, u kterých výsledky nebyly zcela jednoznačné). Diplomová 

práce Dominiky Kadlčíkové je ukázkou značné píle a pečlivosti. Nutno vyzdvihnout, že 

všechny experimenty byly dělány v několika biologických opakováních. Měla by to být 

samozřejmost, ale bohužel není. 

 

Diplomová práce splňuje všechny nezbytnosti a doporučuji její schválení.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Připomínky 

Anglický abstrakt by si zasloužil pečlivější kontrolu na anglický slovosled. 

 

U obrázku 5 a 6 chybí měřítko. 

 

U obrázků 7, 8, 15, 16, 17 je barvení na DAPI, přesto modrá barva v obrázku skoro není 

vidět.  

 



 

V diskuzi se uvádí, že experimenty z kap. 4.2.2. vyvracejí teorii z práce Yoshii 2005 

(převažující dorso-ventrální polarita buněk při uzavírání rány). S tímto tvrzením bych byl 

opatrný. Autoři zmíněné práce rozřezávali embrya napůl. Nejde tedy o stejné experimentální 

uspořádání. 

 

Kap. 4.2.2. (obr. 8) Natahování buněk není zcela zřejmé. Možná by pomohlo pořídit obrázky 

z více časových bodů. 

 

Kap. 4.3.1. Chybí údaj, odkud pochází kontrolní vzorky. 

 

Obr. 14 popisek A´- „zaznačená v kruhu“ – v obrázku není kruh. 

 

 

Otázky 

 

Nárůst koncentrace aktinu v okolí inhibované rány je velmi zajímavý (obr. 7). Zkoušeli jste 

značení jiných proteinů (integriny či jiné adhezivní molekuly, kolagen,…), které se v daném 

místě teoreticky mohou také vyskytovat? A pozorovali jste, jak se inhibovaná rána vyvíjí 

v delším časovém úseku? 

 

Pro qRT-PCR uvádíte, že každý bod vychází z biologického triplikátu. Kolik bylo použitých 

technických replikátů (tj. počet paralelních reakcí pro jeden biologický replikát)? 

 

Není zcela zřejmé, na základě čeho byly vybrány čtyři mmp geny pro další analýzu. Je 

uvedeno, že na základě výsledků z kap. 4.3.2. (uvedeny jsou pouze čtyři geny) a předchozích 

výsledků laboratoře. Není-li to tajné, mohla byste objasnit, jak (stačí slovně) vypadá profil 

qRT-PCR a RNA-Seq nevybraného genu? Proč byl například vybrán gen mmp7, když nemá 

(dle mého názoru) výrazný nárůst exprese? Pozn. Není-li mmp7 negativní kontrola, měla by 

nějaká negativní kontrola být přítomna ve výsledcích. 

 

Výsledky barvení Masson´s Trichome jsou zajímavé, nicméně zvýraznění fibrilárního 

materiálu není zcela přesvědčivé. Vzorky jsou přebarvené na červenou (u embrya to zřejmě 

není překvapivé). Proč jste neznačili kolagen protilátkou, jako byl značen laminin? Případně, 

zkoušeli jste jiné barvení pro zvýraznění fibrilárních struktur (H&E)? Alternativně by se 

mohlo do přílohy dát více obrázků. 

 

V diskuzi na str. 57 na konci odstavce naznačujete, že „embrya mohla umírat“. Testovali jste 

nějak viabilitu, např. ponecháním nějakých embryí se dále vyvíjet? 

 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


