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Cíle práce 
 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo nalezení miRNA molekul diferenciálně 
exprimovaných u nádorů asociovaných s papilomaviry, s tím že hledání těchto miRNA 
probíhalo v nádorech různé lokalizace (cervix, anus, vulva, tonsily). Ideálním výsledkem, po 
následných charakterizacích nalezených molekul, by bylo využití takto popsaných miRNA 
jako diagnostických či dokonce terapeutických cílů.  
 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému?  
Rozsah práce (počet stran): 102 včetně seznamu literatury 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?    ANO 
Je uveden seznam zkratek?        ANO, velmi obsáhlý 
 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO 
   Je napsán srozumitelně?   ANO 
   Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?  ANO; v seznamu 
literatury jsou řádně označeny sekundární citace  
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO 
    Kolik metod bylo použito?   cca 9 
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO 
    Je dokumentace výsledků dostačující?    ANO 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  částečně             
     
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    víceméně ANO 
   Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?   spíše NE   
 

Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?     
 
ANO, nicméně souhrn či závěr práce bývá obvykle uváděn ve formě bodového seznamu. 
 



Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je velmi slušná až téměř dokonalá, téměř překlepů, anglikanismů a 
laboratorního slangu (dvojkový logaritmus, str. 74) prostá. Práce je čtivá, s logickým tokem 
textu, dobře pochopitelná. Autorka umožňuje čtenáři velmi pěkně sledovat logiku 
jednotlivých experimentů. Nepřesné formulace typu „Virus k replikaci využívá časné 
proteiny E1 a E2, které tvoří komplex s hostitelským transkripčním aparátem“ (jak je 
uvedeno na straně 15) se vyskytují pouze výjimečně. Obrazová dokumentace vhodně 
doplňuje text, snad jenom body vyznačené v obrázcích 16 a 17 jsou dle mne vcelku malé. 
Tabulky 4 a 13 by zasloužily lepší formátování a tabulkám 10, 12, 13,19, 15 by nevadilo 
uspořádání vzorků dle abecedy, neboť v každé z výše uvedených tabulek je alespoň jeden 
vzorek zařazen chybně.   
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Ačkoliv se nepodařilo nalézt konkrétní miRNA molekuly s rozdílnou expresí 
v nádorech asociovaných s HPV v různých lokalizacích ve srovnání se zdravou tkání 
stejné lokalizace, byly dle mého názory cíle práce víceméně splněny a přes všechny výše 
i níže uvedené poznámky, připomínky a dotazy doporučuji tuto diplomovou práci k 
obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Nejprve bych si dovolil pár spíše formálních připomínek: 
 
1/ Obvykle nebývá zvykem definovat zkratky typu AA (adenin / adenin) či GG (guanin / 
guanin). I ve Vašem případě to je lehce matoucí, neboť máte definované také např. zkratky 
AC (anální karcinom) či TT (nádorová tkáň tonsil). 
2/ U tabulky 1 (str. 24) by bylo dle mne vhodné uvést hodnotu fold change.   
3/ Fermentas (str. 41) je firma Litevská, Čína není oficiální název státu (vícekrát kapitole 
Materiál a Metody).  
4/ U tabulky 13 (str. 63) by možná bylo vhodné uvést korelaci s GAPDH. 
 
A nyní několik konkrétních otázek: 
 
1/ Několikrát zmiňujete v různých variacích tvrzení o „téměř stoprocentní HPV pozitivitě“ u 
cervikálních nádorů. Jaké jiné mechanismy mohou vést ke vzniku nádoru tohoto typu a jak 
jsou časté? 
2/ Příliš nerozumím termínu „negativní kontrola izolace“ (str. 61)? Co to přesně znamená? 
3/ Proč máte u většiny PCR reakcí nastaven čas elongace cca 3 minuty? Při délce Vašich 
amplikonů (max. 400 bp) je to značně nadsazené. 
4/ Z jakého důvodu byl fold change změn exprese nastaven právě na hodnotu 1.58 (str. 44 a 
dále)? 
5/ Úplně přesně jsem nepochopil využití primerů BSGP5+ ve Vaší diplomové práci. 
Sekvence těchto primerů jsou uvedeny v kapitole Materiál a Metody (str. 37), nicméně 
v dalším textu práce nejsou zmíněny. 
6/ Bylo by vhodné uvést charakteristiky vzorků RNA izolovaných z tonsil. Čtenář to, že 
tento soubor byl charakterizován v nějaké předchozí studii, zjistí při čtení diplomové práce 
až v kapitole Souhrn, navíc bez jasné citace. 
7/ Vysvětlení, že „u vzorků V6T a V8T jsem vzhledem k nízké koncentraci RNA již 



nepokračovala v izolaci DNA“ (str. 55) se mi zdá nepřesné, neboť ze vzorků s ještě nižším 
obsahem RNA (V12N, V13N, V14N) jste DNA úspěšně vyizolovala. 
8/ Barvička GelRed bezpochyby mění mobilitu nukleových kyselin, nicméně mi přijde 
zvláštní, aby pohyblivost fragmentů v gelu zpomalovala (obr. 9, 13) nebo zrychlovala (obr. 
11), případně měla téměř neutrální vliv (obr. 15). Lze toto nějak vysvětlit? A jakým 
způsobem byla ověřována správná velikost fragmentů po PCR amplifikaci?  
9/ Napadá Vás nějaký důvod, proč byla aktivní infekce pomocí RT-PCR stanovena pouze u 
vzorků anu? 
10/ Kapitole 6.6 Ověření exprese miRNA v buněčných liniích by prospěl větší počet 
opakování, aby bylo možno zhodnotit statistickou věrohodnost, což ostatně platí i o kapitole 
6.7 Ověření transfekce mimikujícími/inhibujícími miRNA. 
11/ Bylo opravdu nutné provádět sekvenace nové generace ve dvou různých servisních 
laboratořích a ještě ke všemu na různých platformách? Takovéto výsledky jsou obvykle 
dohromady velmi obtížně hodnotitelné, jak jste se přesvědčila nakonec sama.     
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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