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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce je literární rešerše obsahující i vlastní data z pilotních experimentů. Cílem 
práce je poukázat na důležitost lncRNA MIAT v lidském genomu ve vztahu k rozvoji 
především nádorových onemocnění. Práce navíc obsahuje data porovnávající míru 
exprese lncRNA MIAT v kontrole a různých buněčných liniích Ewingova sarkomu. 
Jedná se o závažné onemocnění u dětí a adolescentů a tudíž představuje velice 
významný klinický problém, kde vyšší hladina MIAT vede ke sníženému dožití 
pacientů. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce o rozsahu 41 stran, je rozdělena do pěti hlavních kapitol a dále rozdělena do 
několika podkapitol. Práce obsahuje úvod, literární přehled (sekce 2 a 3), vlastní 
výsledky včetně popisu použitých metod a materiálu, závěr a seznam literatury. 
V práci nechybí abstrakt, klíčová slova v čestině, angličtině, obsah ani seznam 
zkratek. Rozdělení je logické a přehledné.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Ano 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Ano 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce obsahuje experimantální data, což je nad rámec požadavků pro bakalářskou 
práci. Jedná se o vyhodnocení dat měření exprese MIAT v buněčných liniích pomocí 
RT-qPCR metody. Experimentální data naznačují, že míra MIAT exprese je vyšší u 
tří různých buněčných liniích Ewingova sarkomu (TC32, TTC466 a IARC) 
v porovnání s kontrolní HDFn linií (viz Graf 3). Přestože v sekci 4.2 jsou důkladně 
popsány použité metody, není úplně jasné kolik bylo pro vyhodnocení použito 
biologických replikátů experimentu. Dále není uvedeno co znázorňují chybové 
úsečky v grafu a není zmíněno statistické vyhodnocení výsledků.  
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formát předkládané práce je velmi dobrý. Text je srozumitelný a jeho úroveň, dle 
mého názoru, převyšuje nároky na bakářskou práci. Přesto bych autorce doporučil 
při budoucím psaní vědeckých prací používat krátké a výstižné věty. Pro snadnější 
pochopení většiny obrázků by velice pomohlo připojení obsáhlejšího popisu. U 
materiálu je zvykem poskytnout katalogová čísla umožňující jeho přesné dohledání. 
Práce s literaturou a její citace jsou v pořádku.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce popisuje role lncRNA jako regulátorů zásadních buněčných procesů 
ovlivňujících genovou expesi. Obzvláště v sekci pojednávající o vztahu MIAT a 
nádorových onemocnění je patrné, že autorka zpracovala velké množství literatury. 
Autorka ke kvalitní literární rešerši připojila i data z pilotního experimentu, který přes 
zmíněné nedostatky poskytuje slibný základ pro budoucí výzkum. Data o expresi 
MIAT ve vztahu k rozvoji  Ewingova sarkomu dosud nebyla publikována a mohou 
být bezesporu dále rozpracovaná např. v rámci magisterského či doktorského studia 
kandidátky. Dle mého názoru i přes vytýkané body se jedná o kvalitně zpracovanou 
bakalářskou práci. Cíle práce považuji za splněné a doporučuji, aby práce byla 
postoupena k obhajobě a v případě jejího úspešného obhájení byl Pavlíně Jursové 
udělen titul Bc.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Velice zajímavá je souvislost mezi MIAT a buněčnou invazivitou. Může tato 
souvislost podle autorky naznačovat, že MIAT ovlivňuje společný 
mechanismus v různých typech nádorů, který by bylo možné cíleně využít při 
terapii?  
 

2. Je popsána nějaká sekvenční podobnost motivů v miRNA regulovanými 
pomocí MIAT?  
 

3. Bylo by možné experimentálně oveřit, zda MIAT lokalizuje v některé 
specifické oblasti buněčného jádra? Pokud ano, jaký přístup by autorka 
zvolila? 
 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 
 
 
 

 


