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Cíle práce 

Cílem práce bylo charakterizovat roli proteinu PML v buněčné odpovědi na poškození DNA 

a jeho roli v senescenci způsobené působením genotoxického stresu. 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému?  

Předkládaná práce o rozsahu 84 stran má požadované členění. Obsahuje všechny náležitosti 

včetně českého i anglického abstraktu, klíčových slov a seznamu zkratek. 

Literární přehled:  

Literární přehled (18 stran) lze rozdělit do tří tematických částí. První část stručně shrnuje 

buněčnou odpověď na poškození DNA. Druhá část kapitoly se zabývá charakteristikou 

buněčné senescence a třetí část je věnována charakterizaci proteinu PML a jaderným 

tělískům a jejich vztahu k opravám poškozené DNA a buněčné senescenci. Tato kapitola je 

psána přehledně, literární zdroje jsou relevantní a jsou správně citovány. 

Materiál a metody: 

Kapitola Materiál a metody (10 stran) je zpracována přehledně a srozumitelně. Autorka 

použila metody zahrnující práci s buněčnými kulturami, přímé a nepřímé imunofluorescence,  

SDS elektroforézy, metodu Western blotu a detekce specifického proteinu na membráně.   

Experimentální část: 

Kapitola Výsledky (24 stran) je psána pečlivě. V práci jsou jasně formulované pracovní 

hypotézy, které se autorka snaží potvrdit. Jednotlivé experimenty jsou dobře dokumentovány 

a dostatečně popsány.   

Diskuze: 

V kapitole Diskuse (9 stran) autorka hodnotí výsledky střízlivě a v kontextu s literárními 

údaji. Na základě získaných dat navrhuje několik hypotéz vysvětlujících pozorované jevy, u 

experimentů poskytujících nejasné výsledky navrhuje případná řešení. 

Závěry (Souhrn) : 

Kapitola Závěry výstižně shrnuje získané výsledky. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Formální úroveň práce je velmi dobrá. Práce je psaná anglicky, srozumitelně, pouze s malým 

množstvím překlepů. K dobré formální úrovni práce přispívá i velmi kvalitní obrazová 

dokumentace. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Předložená diplomová práce je velmi zdařilá. Lucie Knoblochová prokázala, že protein PML 

patrně nehraje významnou roli v rozvoji senescence způsobené působením genotoxického 

stresu v lidských buňkách. Získala celou řadu zajímavých výsledků, které mohou být 

základem budoucí publikace. Práci proto doporučuji k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta: 

Připomínky: 

 Nepřijde mi vhodné v části práce číslovat obrázky římskými číslicemi a v další části 



arabskými. 

 Některé obrázky by si dle mého názoru zasloužily větší formát. 

Otázky: 

1. Proč na obr. 8A nejsou PML tělíska? 

2. V popisu k obr.2,5,8,10 uvádíte, že jste pokus prováděla ve dvojím opakování. Proč tedy 

uváděné grafy reprezentují data pouze z jednoho experimentu?  

3. V literárním přehledu (kap.2.2) popisujete několik znaků senescentních buněk. V závěru 

kapitoly však uvádíte, že ne všechny znaky musí být přítomny, závisí to na buněčném 

typu a povaze stimulu způsobujícího senescenci. Které znaky tedy jsou nezbytně nutné 

proto, abychom mohli říci, že buňky vykazují senescentní fenotyp? 

4. Vaše data ukazují, že buňky, u nichž byl proveden knock-out genu kódující protein PML 

vykazují vyšší hladinu proteinu pRb a nižší proliferaci než buňky kontrolní. To naznačuje, 

že protein PML spíše podporuje proliferaci buněk, než že by byl tumor supresorový 

protein, jak je všeobecně přijímáno. Je možné, aby tento protein měl obě tyto proti sobě 

jdoucí funkce zároveň? 

5. Je možné, aby roli v senescenci hrála pouze jedna izoforma proteinu PML? 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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