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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:
Cílem práce bylo využití metody DNA mikročipů pro komplexní analýzy transkriptomu 
maternálních a fetálních tkání exponovaných cigaretovému kouři a stanovit geny a buněčné 
procesy deregulované touto expozicí.
V teoretické části nás měla jmenovaná seznámit s principem metody DNA mikročipů a 
zpracovat problematiku oxidativního stresu navozeného kouřením, vlivu kouření na 
těhotenství a uvést výsledky z podobných studií zabývajících se změnami genové exprese u 
kouřem exponovaných tkáních.

Přístup studenta k práci s literaturou:
Vzhledem k velkému objemu výstupních dat musela Bc. Fejglová pracovat s velkým počtem 
literárních pramenů. Porozumění literatuře je patrné z logicky uspořádané teoretické části, 
která přehledně popisuje studovanou problematiku. V diskusi autorka komentuje výsledky 
objektivně v souladu s dostupnými informacemi, snaží se o jejich zasazení do biologického 
kontexu a jejich interpretaci v souvislosti s expozicí cigaretovému kouři a těhotenstvím.

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):
Při řešení zadaného projektu jmenovaná zvládla metodu DNA mikročipů, která klade vysoké
nároky na kvalitní zpracování vzorků a provedení experimentu samotného, aby se 
minimalizovala mezičipová variabilita. Nedílnou součástí této metody je práce s velkým 
objemem dat, jejich statistické zpracování a využívání informačních databází. V tomto 
ohledu bych zejména ocenila schopnost sl. Fejglové samostatně pracovat a orientovat se v 
daném projektu, který zahrnoval velký počet vzorků různých tkáních a výstupních dat.
Jmenovaná se stala plnohodnotnou členkou řešitelského týmu. Kvalitu osvojených 
laboratorních technik dokládá zařazení jmenované do akreditovaného provozu naší 
laboratoře, což vyžaduje řadu specifických návyků. Bc. Fejglová docházela do laboratoře 
denně a účastnila se interních schůzí včetně edukativního programu. V neposlední řadě 
pomáhala s organizací Praktického microarray kurzu pořádaného naší laboratoří.

Přístup studenta při sepisování práce:
Bc. Fejglová přistupovala ke zpracování diplomové práce aktivně a pečlivě, shromáždila 
velký počet odborných článků a některým tématům se možná věnuje až moc detailně (např. 
výroba mikročipů). Předkládanou práci vypracovala samostatně na podkladě odborných 
připomínek spolupracovníků, přičemž většina z nich byla minoritní.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Bc. Fejglová splnila všechny cíle zadaného projektu, provedla optimalizaci metody a
identifikovala geny deregulované vlivem kouření ve studovaných tkáních. Přínosným 



přístupem pro zpracování dat byly provedené funkční anotační analýzy, které determinovaly 
deregulované biologické procesy a signální dráhy, a poodhalily tak možné molekulární 
mechanismy působení cigaretového kouře. Jmenovaná prokázala schopnost samostatné 
vědecké činnosti a v předkládané práci dokládá dobrou znalost metodiky, biologie buňky a 
toxikogenomiky. Autorka dosáhla řady originálních výsledků, které jsou podkladem 
připravované publikace, a která bude bezesporu významná v daném oboru vzhledem k počtu 
analyzovaných vzorků a výsledkům získaným z fetální tkáně neboli pupečníkové krve, neboť 
taková studie nebyla zatím publikována.
Práce je stylisticky na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na diplomovou práci 
po stránce formální i odborné, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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