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Posudek na dipomovou práci Zuzany Brinské „ULoha Wnt signa]izace v jaterních
buňkách"

Předložená práce má 89 stran a její uspořádání včetně dalších náležitostí odpovídá
zveřejněným ,Pravidlům pro sepisování diplomové práce na Katedře genetiky a
mikrobiologie"

Mám-1i krátce a souhrnně charakterizovat celou práci, pak musím říci, že literární přehled je
napsán velmi pěkně, čtivě a ukazuje na velmi dobrou orientaci autorky v příslušné odborné
literatuře. Kapitola Materiál a metody je napsána se zjevnou chutí, ale poněkud neutříděně.
Některé metody jsou popsány značně podrot)ně, dokonce s určitým tématicky zaměřeným
úvodem, některé jsou napsány zkratkovitě. Cást metod nelze dle popisu ani dle uvedených či
spíše neuvedených citací reprodukovat. Celkově je ovšem vidět, že autorku práce v laboratoři
zaujala. Výsledková část je poněkud kratší, i když obsahuje výsledky z velkého množství
experimentální práce. Poslední kapitoly 4.7 a 4.8 se zdají být napsány velmi horkou jehlou a
kvalitou textu vybočují z celé práce. Kapitola Diskuse by si zasloužila větší péči a podrobnější
diskusi vlastních výsledků v kontextu známých literárních údajů a vlastních či převzatých
hypotéz. Autorka má tendenci přecházet v diskusi spíše do jakéhosi rozšířeného souhmu
výsledkové části. Celkově autorka zpracovala a cituje 154 odbomých prací.

E=

Formální uspořádání práce a kvalita textu.
Grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni. Ke správnému použití jazyka si netroufám
příliš se vyjadřovat, protože práce je celá napsána ve slovenštině. Přesto mám k práci
následující formální připomínky: Je-1i práce napsána ve slovenštině, musí být též zkratky
vysvětleny v tomto jazyce a ne jednou anglicky a jednou slovensky. Celá práce je
prošpikována někdy více, někdy méně různými anglikanismy, včetně anglické stavby věty,
výrazy laboratorní hantýrky a cizími či přejatými slovy i tam kde to není nutné. Příkladem
může být časté použití slov jako „zvortexovat" a jeho odvozenin, slova „upregulovaný" či
„overexprimovaný", „tárgetový", „floxovat" a jeho odvozenin, skloňování slova „Gaussia" ve
smyslu „1uciferáza z klanonožce Gcr#ssz.cž prj#cep§" atd. Jako jeden z extrémněj ších příkladů
přebujelého použití cizích slov lze uvést větu: „Jednou z hypotéz vysvetl'ujúcou tento jav
móže byt' parciálna participácia na aktivácii Wnt signálnej kaskády. " Názvy proteinů Dsh
a Dvl se často v literatuře volně zaměňují. Nelze však bez jakéhokoliv komentáře v textu nebo
v legendě obrázku používat Dsh a nechat v převzatém obrázku Dvl -viz Obrázek 1, strana
13.

K experimentální části zahrnující jak popis metod, tak výsledky a diskusi mám následující
poznámky a dotazy:

1.    V metodické části podle mne chybí sekvence řady oligonukleotidů, které byly použity
při konstrukcích vektorů popisovaných v kapitole 4. 8.

2.    Při konstrukci RNA sond se nepoužívají deoxy-nebo dokonce dideoxynukleotidy, jak
je uvedeno na straně 50 a 52.

3.    Mohla by autorka vysvětlit jak normalizovala jednotlivé qRT-PCR experimenty a
zdůvodnit použití jednotlivých genů. Postup včetně příslušného výpočtu není v práci
uveden. Na straně 58 je uvedeno, že výsledky byly normalizované vůči f}-aktinu,
protože žádná z dvojice analyzovaných tzv. „housekeeping" genů (P-aktin, UBB,
GAPDH) neměla  stejný expresní profil v průběhu ontogeneze.  Stejný gen je použit i
pro normalizaci výsledků z qRT-PCR analýzy po hepatoktomii. Na druhou stranu



analýza exprese genů Tcf, Lef a Dkk v průběhu ontogeneze využívá v předchozím
případě zavrženou normalizaci výsledků vůči dvěma genům - UBB a GAPDH.

4.    U žádného z uvedených grafů (Obr. 9,10,11,13,15) není zřejmé co znamenají
chybové úsečky, včetně toho z kolika biologických případně technických opakování
byly příslušné hodnoty a znázorněné chyby vypočteny.

5.    Mohla by autorka objasnit k čemu byla vkládána do vektorů popisovaných v kapitole
4.8 sekvence genu pro luciferázu z G. prz.7íc€ps? Byla tam vložena tato luciferáza
včetně signální sekvence pro sekreci z buněk?

6.   Má autorka nějaké vysvětlení, respektive pracovní hypotézu, objasňující výrazné
rozdíly genové exprese některých Wnt genů v průběhu myší ontogeneze - konkrétně
genů Wnt3a, Wnt7a, Wntl 1.

Závěrem je třeba říci, že přes uvedené výhrady je odevzdaná práce, především z hlediska
množství provedených experimentů a jejich náročnosti velmi kvalitní a jej í zadání i provedení
vrchovatě splnilo podmínky kladené na výuku diplomanta. Práci bez jakýchkoliv pochyb
doporučuji k obhajobě jako práci diplomovou.

20. září 2008 v Říčanech RNDr. MaáriŤ5rišek, phÉí'


