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Vědecké téma, aktuálnost, originalita 

Dizertační práce se věnuje velice aktuálnímu problému sledování molekulárních změn u 

lidských jedinců (kohortové studie) v souvislosti s faktory vnějšího prostředí a případnému 

využití sledování molekulárních změn jako biomarkerů (účinků nebo vnímavosti). Specificky 

dizertace popisuje výsledky získané s využitím tří typů omicsových metodik (celogenomová 

transkripce, metylace-DNA a NGS studie miRNA) v krvi novorozenců z lokalit z různou zátěží 

kontaminace atmosféry. Vlastní řešený problém je aktuální a originální, použité metodiky jsou 

vysoce moderní.  

Z vymezení podílu studentky na jednotlivých pracích je zřejmé, že získala zkušenosti z řadou 

metodik a postupů molekulární epidemiologie. Její hlavní přínos lze vidět v prvo-autorské 

studii č. 1 zaměřené na sledování celogenomové transkripce. Kromě 4 publikovaných prací, 

na kterých je diztertace primárně založena, je studentka autorkou dalších 3 relevantních 

článků v této oblasti a také 7 dalších odborných článků v oblasti astrofyziky.  

Struktura a obsah dizertační práce, formální podoba a připomínky 

Předložená dizertační práce má podobu textu v češtině, který je zpracován na celkem 95 

stranách (včetně seznamu literatury). Zvlášť jsou součástí dizertace přílohy – tj. publikace, na 

kterých se studentka podílela. Dizertace má poměrně logickou strukturu, ale podle mého 

názoru mohly být lépe zpracovány některé části: 

• V úvodní části, kde jsou diskutovány hlavní přístupy (celogenomová exprese, DNA 

methylace a miRNA) se text zdá nevyvážený – u prvních dvou přístupů jsou popsány 
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metody detailně, ale u miRNA jsou zmíněny jen principy, ale informace o metodě 

analýzy, která byla využita v rámci dizertace (NGS) - zcela chybí. 

• Spojeny mohly být části Výsledky a Diskuze. Oddělení pro studie 1, 2, 3 není pro 

čtenáře komfortní (jde o v podstatě separované studie a vhodnější by bylo v textu 

postupovat po jednotlivých studiích - tj. uvést výsledky a ihned je diskutovat).  

• V diskuzi mi chybělo srovnání s případnými dalšími kohortovými studiemi. Pozoroval 

někdo podobné asociace (např. modulace exprese genů) v jiných studiích 

s novorozenci z různě kontaminovaných míst? Nebo jsou prezentované studie zcela 

unikátní a není s čím srovnávat? 

• Zásadní kapitola „Závěr“ je bohužel pouze sumářem toho, co už je uvedeno 

v předchozích kapitolách dizertace. Mohla být doplněna hlubší syntéza, která by dala 

jednotlivé studie do jednoho kontextu a zdůraznila obecnější přesah (např. jaké vidí 

studentka výhody a využití a také nevýhody a limitace omicsových technik, které 

využívala?) 

 

Na vlastní část dizertace navazují přílohy – 4 originální publikované články v kvalitních 

mezinárodních časopisech s IF dle WOS, kde studentka je první autorkou na jednom z článků. 

V práci jsou jednoznačně vymezeny podíly autorky na jednotlivých publikacích.  

 

Celkově je text zpracovaný srozumitelně. Některé dílčí formulace jsou občas zjednodušené, a 

terminologicky ne zcela přesné. Uvádím několik příkladů: 

• V Úvodu (str. 23) se autorka odkazuje na práce, které jsou součástí výsledků v dizertaci 

(Rossnerová et al. 2016). Toto by bylo vhodné nechat až na výsledky a diskuzi. Navíc citace 

zde (Rossnerová et al. 2016 není správně uvedena – 2016a nebo 2016b?). Stejný případ je v 

Tab 1, která odkazuje na článek Honkova et al 2018 (tedy na hlavní práci dizertace). 

• Str. 17 – nejvýznamnější je BaP? Jaká kritéria jsou využita pro to, že je tato látka 

„nejvýznamnější“? 

• Str. 17 – pokud nedojde k reparaci, dochází ke karcinogenezi? Je toto skutečně nejběžnější 

osud, který buňku s neopravenou DNA čeká? Resp. jsou jiné procesy (než karcinogeneze) více 

pravděpodobné u bb s poškozenou DNA? 

• Str. 22 – různé typy biomarkerů (účinků, vnímavost, expozice). Nejasná je v textu definice BM 

expozice „Biologicky zajímavé jsou pak biomarkery expozice, které souvisí s narušením 

integrity DNA mající za následek např. tvorbu chromozomálních zlomů nebo vznik mikrojader 

(Ladeira a Smajdova, 2017).“ Je toto definice biomarkerů expozice? 

• Na str. 61 „Výstupem lineárního modelu bylo 139 DE miRNA…“. (O jaký lineární model se 

jedná?) 

• Formulace věty ze strany 70: „Statisticky nejvýznamnější biochemickou drahou pozorovanou u 

vzorků z Karviné ze zimního období je dráha Metabolismu porfyrinu a chlorofylu (hsa: 04662), 



3/4  

která řídí syntézu hemu, jeho transport a metabolismus (Salim a kol., 2001).“ Máte na mysli 

statisticky nejvíce modulovanou drahou? Jak se posoudí a dojde k závěru, že dráha je 

statisticky nejvíce modulována? 

• Co znamená věta „Nejvýrazněji down-regulovaná miRNA ve Studii 3 byla nově identifikována 

miR-6800.“? (str. 76). Nově jste identifikovali (popsali?) tuto miR-6800? 

• V závěrech: Co znamená věta „Nejvíce deregulovaných genů bylo pozorováno u vzorků z 

Karviné v zimním období.“ (Deregulovaných ve srovnání s čím?)  

• Legenda k Tab 1 – jsou to studie, které zkoumaly „vlivy“ (které jsou chápány jako kuzalita) nebo 

spíše studovaly souvislost (asociace) mezi znečištěním a biomarkery? 

• Terminologická poznámka: Není nutné používat anglikanismy („high-throughput“) tam, kde 

existují ekvivalenty (např. vysokokapacitní metody). A naopak –práce v dizertaci jsou v českém 

prostředí pionýrské a proto by se autorka (a její školitelé) mohli odvážit navrhnout některé 

české ekvivalenty (např. pro „Open Sea“ apod. v analýze DNA metylace) 

• Drobné češtinářské nedostatky – str. 25 …RNA molekuly, z níž nejvýznamnější … (níž?) 

• Typo error- str 61 (znárorněno)  

• Pěkně je zpracován slovníček a zkratky, ale jako oponent jsem při detailním čtení našel drobné 

nedostatky: 

• PAU Polyaromatické uhlovodíky (Polyaromatic hydrocarbons) v seznamu zkratek – toto 

není přijatelné označení pro tuto skupinu (V textu na str. 15 je správně uvedeno 

Polycyklické aromatické…)  

• WP: Wiki Pathways database – zkratka není nikde v textu vysvětlena 

 

Vlastní výzkumné výsledky byly publikovány v originálních článcích, které prošly peer-review 

v časopisech a tak z pohledu oponenta vznáším jen některé dotazy do diskuze dole. 

 

 

Dotazy a podněty k diskuzi  

• Prosím o diskuzi k problematice trvanlivosti (tj. stabilita v čase) u změn ve studovaných 

biomarkerech ve vztahu k externí expozici (úroveň transkripce vs metylace DNA vs 

miRNA)? Které z těchto omicsových biomarkerů jsou déle fixovány a kde dochází 

spíše k dynamickým změnám (akutním)? Které z těchto biomarkerů jsou tedy (více 

nebo méně?) vhodné pro studování dlouhodobějších vlivů faktorů prostředí? 

• Diskutujte prosím variabilitu v omicsových studiích. Například – jaké jsou všechny 

možné zdroje variability v celém procesu (od vzorkování, přes zpracování až po 

interpretaci a sepsání studie)? Které body/kroky jsou největším zdrojem variability? 

Jakým způsobem je variabilita ve studiích Vašeho typu popsána (charakterizována)? 

• Data na obr. 10 ukazují, že v ČB (označené jako kontrolní) byly parametry spíše 

zhoršené (v podstatě celá Zima) ve srovnání s Most-Teplice?. Jsou tedy ČB kontrolní 

lokalitou? Jak interpretujete svoje výsledky ve vztahu k tomuto pozorování?  
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• Zdá se mi, že autorka v textu dizertace nediskutuje podrobněji poměrně zásadní 

„negativní“ pozorování (Je v Obr. 12 - množina „E“). Je to popsáno pouze jednou větou 

v závěrech. Jaká je tedy celková interpretace studie? 

• Ve studii 2 byly pozorovány účinky zejména u imunitních procesů. Myslíte, že by byly 

podobné profily pozorovány i v jiném typu buněk u sledovaných jedinců? Z diskuze 

jsem nepochopil zda jiné studie metylace DNA u novorozenců (pokud existují?) 

dosáhly podobných výsledků (tj. podobné asociace: znečištění vzduchu vs modulace 

drah imunitního systému?) 

• Jak si vysvětlujete, že ačkoliv faktor expozice byl v různých studiích v podstatě stejný 

(znečištění ovzduší) ukázala celkogenomová exprese na modulace jiných biologických 

drah než např. studie metylace DNA nebo miRNA?  

 

 

Shrnutí a závěr 

Dizertační práce Kateřiny Hoňkové je uceleným dílem. Moje výhrady a komentáře jsou spíše 

formálního charakteru a dizertační práce jako celek je zpracována kvalitně. Potvrzuji, že práce 

prokazuje samostatnost a tvořivost studentky a doporučuji dizertační práci k obhajobě. 
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