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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:
Cílem práce bylo stanovení exprese mRNA gama globinového genu (HBG1)
v pluripotentních hematopoetických buňkách pacientů s myelodysplastickým syndromem. 
Míru zjištěné exprese porovnat v rámci jednotlivých podtypů myelodysplastického syndromu. 
Dále stanovit genotyp dvou polymorfismů nacházející se na genu BCL11A, u nichž byla 
prokázána asociace mezi určitým genotypem a mírou exprese genu HBG1.
V teoretické části nás měla jmenovaná seznámit s problematikou myelodysplastického 
syndromu, hematopoézy, fetálního hemoglobinu a uvést výsledky studií zabývajících se 
podobnou problematikou.

Přístup studenta k práci s literaturou:
Bc. Staňková uvádí velký počet literárních a webových pramenů. Většina z uváděných prací
nejsou starší jak několik let a z toho vyplývá, že jmenovaná pracovala s aktuálními údaji.
Porozumění literatuře je patrné z logicky uspořádané teoretické části, která přehledně popisuje 
studovanou problematiku. V diskusi autorka komentuje výsledky v souladu s dostupnými 
informacemi získanými z ostatních publikovaných zdrojů.

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 izolace CD34+ buněk, izolace RNA, 
DNA a s tím spojené základní molekulárně genetické metody včetně Real-Time PCR a 
rozlišení bodových polymorfismů. Nedílnou součástí této metody je pečlivá a zodpovědná 
práce s kostní dření pacientů a statistické zpracování dat. Se zpracováním statistických dat
pomáhal RNDr.B.Procházka,CSc. Jmenovaná pracovala samostatně a stala se plnohodnotnou 
členkou řešitelského týmu. 

Přístup studenta při sepisování práce:
Bc. Staňková přistupovala ke zpracování diplomové práce aktivně a pečlivě, shromáždila
velký počet odborných článků a některým tématům se možná věnuje až příliš detailně 
(např.hematopoéze či proteinům CD34). Předkládanou práci vypracovala samostatně na 
podkladě odborných připomínek spolupracovníků, přičemž většina z nich byla minoritní.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Bc. Staňková splnila všechny cíle zadaného projektu, provedla optimalizaci metod a
identifikovala míru exprese HBG1 genu mezi jednotlivými skupinami pacientů 
s myelodysplastickým syndromem. Stanovila příslušné jednonukleotidové polymorfismy a 
vyvrátila souvislost mezi sledovanými polymorfismy a mírou exprese HBG1  u pacientů 
s MDS. 
Jmenovaná prokázala schopnost samostatné vědecké činnosti a v předkládané práci dokládá 
dobrou znalost zkoumané problematiky. Autorka dosáhla řady originálních výsledků, které 



jsou podkladem připravované publikace. Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci po stránce formální i odborné, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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