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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Cílem diplomové práce bylo provést detailní retrospektivní a prospektivní molekulárně 
cytogenomickou analýzu genomu leukemických buněk u významného souboru dětských pacientů 
s akutní lymfoblastickou leukémií z T buněk (T-ALL), určit frekvenci nejčastějších rekurentních 
kryptických chromosomových aberací, posoudit jejich význam pro prognózu onemocnění a 
identifikovat aberace s vyšším rizikem relapsu. 

V literárním přehledu autorka shrnuje současné obecné znalosti o chromosomových aberacích 
v nádorových buňkách, o genetických a epigenetických změnách podílejících se na nádorové 
transformaci buňky a typech genů zahrnutých v nádorovém procesu. V samostatných kapitolách 
uvádí přehled nejčastějších dosud známých cytogenetických a genetických změn v leukemických 
buňkách u dětí s T-ALL a věnuje se také cytogenomickým metodám, které se používají k jejich 
detekci. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Při zpracování diplomové práce autorka prokázala svoji schopnost samostatně pracovat s odbornou 
literaturou. V celém textu cituje celkem 140 převážně zahraničních odborných publikací, což svědčí o 
tom, že získala dobrý rozhled v dané problematice. Práce jsou správně citovány jak v samotném 
textu, tak i v Seznamu použité literatury. 

  

Přístup studenta k práci v laboratoři: 

Lucie Sládková po celou dobu svého bakalářského i magisterského studia pravidelně docházela do 
Centra nádorové cytogenetiky, kde aktivně pracovala na přípravě své diplomové práce a podílela se i 
na rutinním chodu laboratoře. Během tohoto období získala řadu praktických zkušeností a pod 
vedením zkušenějších kolegyň se seznámila se všemi dostupnými cytogenomickými metodami 
(zpracování buněk kostní dřeně, příprava cytogenetických preparátů, G-pruhování, sestavení 
karyotypu, interfázní FISH, izolace DNA, MLPA atd.). 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Autorka svoji diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením školitelky a odborné 
konzultantky. Dílčí výsledky a text práce průběžně diskutovala na pravidelných konzultacích. 
Výsledky diplomové práce úspěšně prezentovala jako přednášku v pregraduální části 20. Studentské 
vědecké konference (SVK) pořádané 1. LF UK. 

Přestože studentka na dílčích výsledcích po celou dobu průběžně pracovala, ocenila bych větší 



systematičnost a lepší rozvržení času zejména při závěrečném sepisování práce. Umožnilo by jí to 
věnovat se některým důležitým tématům do větší hloubky a také dokončit práci v řádném termínu.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Všechny stanovené cíle diplomové práce byly splněny. Autorka přehledně shrnula cytogenomické 
nálezy v buňkách kostní dřeně u 67 dětí s T-ALL, popsala frekvenci nejčastějších kryptických 
rekurentních aberací a zhodnotila jejich klinický význam. Z výsledků práce jednoznačně vyplývá, že 
nález přestaveb genů TRA/TRD byl spojen s dobrou prognózou onemocnění, zatímco nález aberací 
genu TLX3 naopak souvisel s horším celkovým přežitím a vyšším rizikem vzniku relapsu. Téma 
diplomové práce je aktuální a vyšetřený soubor je v ČR unikátní. Práce je přehledně zpracovaná a až 
na několik překlepů a gramatických chyb má velmi dobrou úroveň. O kvalitě práce svědčí i 
skutečnost že byla přijata ve formě přednášky v pregraduální sekci SVK 2019. 

I přes výše uvedené výhrady k přístupu studentky při psaní práce se domnívám, že Bc. Lucie 
Sládková prokázala svoji schopnost samostatně pracovat a splnila všechny požadavky kladené na 
diplomovou práci. Proto doporučuji postoupení diplomové práce k obhajobě před komisí a navrhuji 
klasifikaci výborně. 
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