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Nazev práce:Expression of selected proteins of apoptoticcascade in human endometrium
Stanovení exprese vybraných proteinů apoptotické kaskády v lidském endometriu

Cíle práce: 1. Analýza hladiny proteinů Bcl.2' Bax, prokaspázy 3o kaspáry 3,
PARP'Bid,Bad v normálním, atrofovaném, hyperplastickém a rakovinném endometriu

2. Popsat proliferačně apoptotické stadium vybraných typů vzorků
endometria

3. Pokusit se identifikovat body zvratu hyperplastického stadia na stadium
rakovinné' vyjít z poznatků o hladinách lybraných regulačních proteinů Bcl2 rodiny.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANo v zásadě
Rozsah práce (počet stran): 92
Je uveden anglický abstrakt a klíěová slova, ANo i český, práce v anglickém jazyce
Je uveden seznam zkcatek? ANo obsahlý a kvalitní

Literární přehled:
odpovídá tématu? ANo přehled o apoptóze
Je napsán srozumitelně? ANo
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z|iterfunich zdrojů? ANo
Jsou použité literámí zďroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANo

Materiál a metody:
odpovídají pouŽité metody experimentální kapitole? ANo s výjimkou jedné,která se

vyskyuje jen v popisu metod a ve výsledcích ne viz dá|e

Kolik metod bylo použito? Homogenizace vzorků, izo|ace proteinů' SDS elektroforetická
metoda separace' tři metody stanovení koncentrace' resp. detekce proteinů včetně
specifických imunologických metod, metoda přenosu proteinů na membránu (blotting),
metody statistického hodnocení (celkem asi 10 dílčích metod patřících do jedné komplexní
metody)

Jsou metody srozumitelně popsany? ANo s drobnými nejasnostmi viz dá|e

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů? ANo jeden bod by mohl bý formulován jasněji
Je dokumentace výsledků dostaěující? ANo (až příliš)- viz dá|e

Postačuje mnoŽství experimentů k získání odpovědí nazadané otázky? V rámci moŽností
ANo 

' 
ale pochopitelně neisou vyěerpány všechny moŽnosti popisu exprese



Zvolených genů, autorka se zaměřuje na hladiny vybraných proteinů

Diskuze:
Je opravdu o diskuzi, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANo
Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANo _ ale jen prvoplánově -viz dá|e
Jsou uvedeny nějaké hypotézy ěi návrhy na další řešení problematiky? ANo

Závéry (Souhrn) :

Jsou výstižné? ANo jsou přijatelné s ohledem na formulaění moŽnosti autorky
v ansličtině a mvslím i nešťasné oddělení závěri od souhrnu _viz dáIe
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text' jazykováúroveň):
Obrazová a tabulková dokumentace stejných dat uváděna paralelně, sloupcové grafy, grafika
kvalitní. Úaaie jsou tedy uvedeny dvakrát (tabulka, graf), potřetí v textu výsledků a ještě
opakovány v diskuzi, abstraktu'souhrnu av závěrech, pochopitelně v různých drobných
obměnách.
References jsou velmi rozsáhlé _ přes 200 citaci, ale nejednotné stránkování _ někde jen
jedna počáteční (ěasto) arŮzné formy zapisování koncové stránky, nejednotné psaní časopisů
(někdy velká písmena), nejednotné psaní nadpisů článků. Citováno v textu pomocí čísel
citací. (Prosím komentař).
Kvalita obrázků je standardní, v legendě je řada nepřesností nebo jazykových neobratností
(práce je psána v angličtině).

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: Cíle práce byly splněny. Autorka prokázala
teoretickou znalost problematiky velmi zdařilým a obsáhlým literárním přehledem. I
získaná experimentální data jsou významná a přínosná. Autorka zl|ád|a soubor metod
správně je aplikovala a kriticky vyhodnotila výsledky.
Vzhledem k tomu, že autorka splnila zák|adní požadavky nutné pro úspěšné obhájení
práce, doporučuji aby její práce byla přijata jako diplomová.

otáz|<y a připomínky oponenta:
I.)Práce je v několika směrech nevyvážená:
1. Nevyváženost proporční: 34 stran úvodu a seznam citované literatury (26 stran)
představují srymi 60ti stranami převažující část objemu svazku diplomové práce (92

stran). Na druhém místě je popis metod a materiálu 12 str., potom rysledky na 9ti
stranách (většinou celostránkové graff) a diskuse na 4 str.
2. Nevyváženost jarykové úrovně a frekvence překlepů: Literární přehled je mnohem
kvalitnější z uvedených hledisek než následující části. Nevyžaduji komentář, nejsem
kompetentní dělat jarykovou korekturuo podezřelá místa a některé přek|epy jsem
autorce vyznačil přímo v textu tužkou. Překlepy vedoucí k posunu významu by měly
bÝt dodatečně opravenv.



3. Navyváženost výkladová: Empirická datajsou mnohokrát opakována a shrnována
(takže objem dat je tak formálně nafouknut), zatímco schází na úvod alespoň náčrt
toho jak byla experimentální část organuována (outline of experiments)o který by
umožnil posoudit, jak byly vlastně vytvářeny vzorky. Až dotazem jsem zjistil' že byly
ana|yzovány smíchané vzorky od mnoha vyšetřovaných (míchaly se vzorky zaíazené do
čtyř skupin podle diagnóry) a ne jednotlivé vzorky (nešlo o analýry nezávisló, z nichž se
dělal průměr). Jak mohla tato skutečnost ovlivnit interpretaci výsledků nebylo
diskutováno. Také zdůvodnění volby postupů a volby souboru analyzovaných proteinů
si musí čtenář domyslet, i když literární úvod mu v této oblasti dává dostatečné
podklady. Prosím o komentář.
Il.)Diskuze se zaměřuje zejména na srovnání vlastních výsledků práce s výsledky
uvedenými v literatuře a je v tomto smyslu o zdá seo vyčerpávající. Tam, kde došlo ke
shodě se autorka spokojuje s konstatováním této skutečnosti a tam , kde se liší od jiných
autorů nabizívětšinou poměrně prvoplánová vysvětlení (rozdí|y v použité metodice,
jiné použitó protilátky a podobně). Za prvoplánové považuji její argumenty protoo
(1) že je nepodpořila experimentálně, i když by to bylo snadné ( např. porovnat různé
protilátky, anebo stejné protilátky různého původu), ani nezdůvodňovala svá tvrzení
podrobnějším rozborem rozdílů,
(2)nezabývá se tímo že v případě shod se také někdy lišily metody a protilátky a přesto
ke shodám došlo,
(3) nehledala příčiny rozdílů i jinde než ve zvolených postupech.

od diskuse je myslím zbytečně oddělena část -diskuse vysvětlení pozorovaných dat.
pod označenímZávěry. Tato část však příliš nekomunikuje s literárními údaji -
postrádá konkrótní odkazy na literaturu.
Připouštím však' že jako neodborník na autorčinu problematiku, nemám potřebný cit
na požadavky, které je možno na diplomanta v této části k|ást. Prosím o komentář i
školitelku.
Ill.Autorka se pokusila o statistické hodnocení získaných dat a to jednak v oblasti
experimentálních chyb v datech získaných v závislých experimentech a v oblasti
průkaznosti rozdílů v nezávislých měřeních v rámci různých skupin lišících se
diagnózou. U některych výsledků zjistila, Že rozdí|y jsou neprůkazné, přesto však
diskutuje ýznam pozorovaných rozdílů. Má to smysl? Tímto způsobem jsou
porovnávány jen některé výsledky a ana|ýza průkaznosti není dokumentována.
Použitou statistickou metodu hodnocení (program) neznám a isem odkázán na to. že
věřím zkušenostem školícího pracoviště s používáním této metodv k ieiich účelům.
Newžaduii komentář.
IV.) Elektroforéry zakončené vybarvováním pomocí coomassie briliant blue R350
jsou popsány v metodách, ale nevyskytují se ve výsledcích. K čemu posloužila tato
metoda (není dostatečně wsvětleno)?
V.) Kapitola Conclusions se mizdá být přebytečnou, Vlastně se tam interpretují
výsledky formou diskuse. Newžaduii komentář.
VI.) Summary je formulováno v angličtině dosti nesystematicky a neobratně. Mohlo by
se lépe vztahovat k doložení splněných cílů práce. Newžaduii komentář.
vII.) odpovézte na tyto otáz|<yz

1. Because key residues of the BH3 domain and BH3 binding groof are not so
conversed, there is high specificity of interactions, depending on affinity (Str.22) Nemá
bÝt správně conserved? Nebvlo bv lepší poimenovat. o interakce mezi iakými proteinv
ide? Nebvlo bv lepší doplnit...afinitv of individual domains?
2,) Bcl-2 is also present in human endometriumo where it has cycling patern of
expression, opposite to expression of pro-apoptotic proteins. (Str.2



termínem protein expression. který se obievuie na mnoha da|ších místech práce?
3.) Str.37 druhÝ cíl práce ie formulován neiasně (prosím nřeformulovat)
4.) Co rozumíte tvrzením? Coomassie staining detection method does not differ
between specific proteins and thus is used for total protein content.
5.) Str. 51 Level of procaspase.3 and caspase. 3 was signiÍicantly lower in comparison
to........ o ialď vzorek ide. není poimenován ? I následuiící odstavec ie formulován
neiasně. o iakÝ vzrůst ide?
6. V popisech obrázků se objevuje termín protein intensities. Co to znamená? Nemá to
bÝt....band intensitv nebo relative protein amount?
7. Do jaké míry je možné v souvislostech této práce používat metodu podle Lowryho
pro stanovení obsahu proteinů ve vzorcích lišících se složením,kdyŽjako standard
posloužil BSA?

Návrh hodnocení oponenta (znémka nebude součástí zveřejněných informací ) návrh dám ů
po vyslechnutí odpovědí diplomantky na mé dotazy

iborně X| velmi dobře | | dobře | | nevvhověl(a

Vladimír Vondrejs


