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Posudek oponenta 

Experimentální diplomová práce (DP) Simony Benčové se zabývá transkriptomovou analýzou kožních 

zánětlivých biomarkerů v myším modelu neuropatie tenkých vláken. DP byla realizována na 

Farmaceutické fakultě Univerzity v Limoges v rámci programu ERASMUS.  

Předkládaná DP si klade za primární cíl vyhodnotit expresní profil genů zapojených do zánětlivé 

odpovědi kůže u myšího modelu s neuropatií (uninjured model) a stejného modelu navíc s 

experimentálně navozeným kožním vředem (PUs model). Sekundárním cílem je validovat kandidátní 

geny získané z transkriptomové analýzy pomocí metody qPCR.  

DP je psána v anglickém jazyce, nadprůměrné úrovně. V rámci experimentální části využila autorka 

soudobé metody molekulární biologie. Téma práce je v rámci obvyklého rozsahu DP dosti ambiciózní. 

To může být také důvod, proč autorka neprezentuje data z validační fáze u modelu s neuropatií 

tenkých vláken (uninjured model).  

Diplomantka správně cituje zdroje. Celkový počet citací přesahuje 70 pramenů, což hodnotím jako 

dostatečný počet pro experimentální DP. V některých částech textu jsem přesto postrádal odkaz na 

literaturu (např. s. 37 odst. 3 - Il16 is a chemotactic cytokine involved in the recruitment of CD4+ 

cells…, s. 25 odst. 2 - zde je citace naznačena závorkami, které však zůstaly bez obsahu). V seznamu 

literatury se nachází duplicita Zegarska et al., 2006 (s. 60). 

Diplomantka je místy nekonzistentní ve způsobu, jakým v textu odkazuje na tabulky a grafy s. 11 

(Table I), s. 12 (Tab.1) a s. 17 (Table 2) nebo s. 16 (Fig.3) a s. 18 (Fig 4.). 

Na úvod by mě zajímalo, jak důkladně byla zpracována rozsáhlá skupina identifikovaných genů 

získaných z transkriptomové analýzy. Autorka uvádí, že bylo identifikováno 8731 genů v 

neuropatickém modelu (PUs), jejichž exprese se změnila 1,5x oproti kontrole. Následně vybrala 

deregulované geny, které by mohly mít vztah ke studovanému patofyziologickým stavu s použitím 

literatury. Nebylo by lepší zúžit výběr genů zpřísněním kritérií např. zaměřit se na expresi genů, 

jejichž změna je větší než 2, čímž by se také posílila biologická významnost signálu? Neumožňuje 

použitý software systematické rozdělení genů podle jejich role v organismu např. výběr genů 

spojených s imunitní odpovědí?  

Největší slabinou předkládané práce je malá skupina genů validační fáze. Proč se ve validační fázi 

autorka zaměřila jen na 5 genů a nehodnotila některé další silné signály z transkriptomové analýzy 

jako Ccl17 (změna 12,82x) nebo Cxcl9 (změna 8,34x)?  

Diplomantka uvádí, že v tabulce 8 (s. 42) jsou vypsány referenčním genem normalizované Ct hodnoty 

validovaných genů (Ct gen - Ct ref. gen). V případě Il1b se průměr norm. Ct u kontrolních vzorků 



rovná 7,617 a průměr norm. Ct  vzorků izolovaných z neuropatických myší (PUs model) odpovídá 

17,327. Vzhledem k vyšší hodnotě norm. Ct v PUs modelu lze předpokládat nižší expresi sledovaného 

genu a ne patrně chybně uváděnou vyšší expresi (s. 42 ods. 2). Ve stejné tabulce je udávaný poměr 

RTX/control, který však nemá valnou výpovědní hodnotu. V tomto případě nejde o 2,27 násobnou 

změnu v expresi genu, ale změna odpovídá rozdílu průměrů norm. Ct umocněných na účinnost 

reakce. 

s. 28 Protocol A: Proč došlo k odebírání vzorků až 24 h po odejmutí magnetických plátů?  

s. 50 odst. 1 autorka uvádí, že IL34 byl jediným genem, který byl odlišně exprimován v myších 

modelech. Podobná situace, ale platí i pro další cytokiny např. Ccl5 (zvýšená exprese v PUs modelu a 

snížená exprese v unijured modelu) a CD52.  

Navzdory některým výtkám, jde o kvalitní práci, která splňuje nároky kladené na kvalifikační spis 

tohoto typu. Autorka prokázala schopnost kritického myšlení, která je nezbytná pro vědecko-

výzkumnou činnost. DP doporučuji komisi k obhajobě a také jako podklad pro její uznání jako 

rigorózní práci. 
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