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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

X B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Diplomová práce se věnuje genetické úpravě buněčné linie HG3 derivované od pacienta s CLL za 

účelem odstranění funkce microRNA miR-155 a následné identifikace cílů této miRNA resp. 

srovnání s linií MEC1 bez miR-155. Práce je v obecné rovině dobře strukturované a studentka 

vytvořila heterozygotního mutanta pro miR-155 (tj. částečný úspěch). Autorka využila 

techniku Crispr/Cas9 a mutace validovala pomoci Sangerova sekvenování. Autorka dále 

testovala expresi cca 20 vybraných protein-kódujících genů (potenciálních cílů miR-155) u 

obou linií pomocí Real-Time PCR. 

 

Autorka by se možná v úvodu mohla více věnovat cílům miR-155, které byly specificky validovány 

u CLL tj. SHIP1 a v jakém kontextu tj. interakce v mikroprostředí (Cui et al, Blood, 2014) a 

PU.1, které studuje laboratoř školitelky. Studentka se naopak extenzivně věnuje v úvodu 

historii Crispr/Cas9 technologie, což si myslím je v kontextu projektu v zásadě zbytečné 

(slouží zde pouze jako nástroj mol. biologie). V úvodů se také vyskytují některé spíše 

historické poznámky k biologii CLL a související citace (např. použití Rozman & Montserrat, 

1995), které by mohly být nahrazeny aktuálnějšími a funkčně podloženými daty a citacemi. 

V úvodu zmiňuje autorka možné terapeutické aplikace inhibice miR-155, zde by bylo vhodné 

zmínit klinickou studii LNA inhibitoru miR-155 MRG-106 u pacientů s CLL/DLBCL (firma 

miRagen). Občasné faktické chyby (např. INPP5D je fosfatáza nikoliv proteáza ve Fig. 13). 

Některé citace v textu jsou jiným typem písma než ostatní text/citace, občas chybí mezera mezi 

citací a textem (např. str. 12, 2. a 3. odstavec) či jsou za sebou opakovaně stejné citace – chyba 

formátování (str. 14). Občas se v textu objevují formátovací chyby typu: „Nenalezen zdroj 

odkazů” (na str. 30). 

Klíčovou reagencií použitou v práci je plasmid „U6gRNA-Cas9-2A-GFP MiR155”, ale nikde jsem 

nenašel jaký je jeho zdroj tj. i pokud se např. jedná o plasmid z Addgenu, tak je vhodné uvést 

citaci a především uvést sekvenci gRNA. 

Největší slabinou práce je diskuze, což bývá pro diplomové práce typické. Autorčina diskuze 

zahrnuje některé komentáře, které se věnují technickým aspektům spíše než diskuzi implikací 

projektu pro pochopení biologie CLL a miR-155. Testované cíle jsou diskutovány jednotlivě, 

ale například není mi jasné, jak byly vlastně testované mRNA vybrány. Bylo by také například 

zajímavé tyto vybrané cíle vizualizovat jako komponenty jednotlivých buněčných drah a mít 

tak přehled, kde by se vybrané cíle mohly uplatňovat funkčně.  

Zcela poslední věta diskuze resp. závěru se mi nezdá vhodná a měla by bát spíše součástí metodiky: 

“All the information according to genecoding and function of proteins were taken from 

genecards.org, list of validated targets was found on rnacentral.org website”. 

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

i) Mohla by autorka vysvětlit základě jakého klíče vybrala 20 mRNA, které byly testovány 

jako potenciální cíle miR-155? Jaké jsou slabiny a výhody její metody selekce? Proč 

třeba nepoužít RNA sekvenování nástroj pro celo-transkriptomové profilování? Proč 

ve výběru chybí SHIP1 (INPP5D), což je validovaný cíl miR-155 u CLL. 

ii) Dle prezentovaných dat se zdá, že připravit kompletního knock-outa pro miR-155 u HG3 

linie bude obtížné, neboť aberace v miR-155 snižuje „fitness“ buněk a výrazně jejich 

proliferaci. Po současných zkušenostech, jakou strategii by studentka tedy zvolila pro 

přípravu homozygotního mutanta či jinou variantu umlčení miR-155? Resp. jaké zde 

budou další kroky pro dosažení cíle úplné inhibice miR-155 u HG3? 

iii) Hladiny miR-155 jsou dle mé zkušenosti podstatně nižší u buněčných linií než u 

primárních CLL buněk (mnoho řádu). Nepokusila se studentka či laboratoř inhibovat 

miR-155 v primárních buňkách a validovat cílové mRNA testované u HG3/MEC1?  

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) 

Navrhuji finální známku B tj. velmi dobře. 

 

Datum vypracování posudku:  9.1.2021 
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