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II. Posudek oponenta 

 

Předložená bakalářská práce je kompilací informací z různých zdrojů, včetně zahraničních. Její rozsah je 

poměrně velký a spíše by byl vhodný pro práci diplomovou. Toto je také, podle mého názoru, důvodem 

určitých zjednodušení některých popisů či přímo jejich absence. K práci mám několik níže uvedených 

poznámek a otázek. 

- Str. 10 „Cytoplazmatická signalizační kaskáda – MAP kinázy (Mitosis Activating Proteins).“ – MAP 

znamená mitogen activating protein 

- Str. 10 místo „estorgenní receptor“ lépe estrogenový receptor 

- Měl by být podán kompletnější přehled druhů mutací (delece, inzerce apod.) včetně vztahu mezi 

pojmy mutace a polymorfismus 

- Operuje s pojmy jako „penetrance genů“ nebo „RR“, které nejsou vysvětleny 

- Studentka popisuje použití heteroduplexní analýzy při detekci mutací na některých pracovištích, 

nicméně princip této metody není v práci popsán. 

- Na str. 27 popisuje studentka PTEN jako „fosfolipidovou a proteinovou fosfatázu“ – ačkoliv fosfatáza 

specificky interaguje s fosfolipidovou membránou je lépe ji popsat jako fosfatázu specificky defosforylující 

fosfatidylinositol trifosfát (phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate (PtdIns (3,4,5)P3)) 

- Spíše než „netranslatované“ bych uváděl nepřekládané 

Otázky: 

- Mohla by studentka popsat na str. 14 popsané značení pomocí „iontové výměny“? „Nejprve je 

provedeno značení studovaného jednovláknového fragmentu DNA pomocí 32P iontovou výměnou“ 

- Mohla by studentka popsat rozdíl mezi dideoxynukleotidy a deoxynukleotidy? 

- Studentka popisuje amplifikaci HER2/neu jako dědičnou mutaci („Amplifikace genů pro HER 2 jako 

další dědičná mutace u pacientek s karcinomem prsu“) – pokud je mi známo, amplifikace HER2/neu je 

změna ke které dochází až při vývoji nádoru a není přenosná na další generaci. Pokud studentka takovou 

informaci má, mohla by, prosím, uvést zdroj? 

 

Celkově je práce sepsána na odpovídající úrovni a vzhledem k výše uvedeným výtkám jí hodnotím VELMI 

DOBŘE. 
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