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Název práce: 
Role genu HOXA9 v leukemogenezi 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je zhodnotit vliv HOX genů na hematopoézu, zejména jejich vliv na 
vznik leukémie. Autorka se zaměřila zejména na gen HOXA9, který patří do 1. třídy 
klastru A HOX genů a jedním z nejvíce prozkoumaných.  
 
 
Struktura (členění) práce: 
Členění práce je standardní, obsahuje abstrakt a to i v anglickém jazyce, seznam 
zkratek, úvod, tělo práce členěné do 5 kapitol, dále závěr a seznam použité 
literatury.  
V kapitolách 2,3, 4 a 5 se věnuje charakterizaci hematopoézy, příčinám vzniku 
leukémií a jejich rozdělení. Podrobně jsou popsány akutní formy leukémií. 
Kapitoly 6 a 7 jsou zaměřeny na charakterizaci HOX genů a jejich role 
v hematopoéze a leukemogenezi s důrazem na gen HOXA9. 
 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Relevantních literárních zdrojů je dostatečné množství a jsou, až na malé výjimky, 
správně citovány. Autorka použila v práci celkem 87 zdrojů literatury, z toho 13 
review a 3 učebnice.  
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, v textu je jen minimum chyb a překlepů, uvítal bych 
více schémat, popř. obrázků. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka splnila vytýčené cíle a podala ucelený přehled o úloze HOXA9 
v leukemogenezi. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Charakterizujte pojem blastická krize. 
2. Jaký je morfologický rozdíl v Auerových tyčích u akutní lymfoidní leukémie a 

akutní myeloidní leukémie? 
3. Ve své práci uvádíte, že v západních zemích je výskyt akutní myeloidní 

leukémie vyšší než v méně rozvinutých zemích. Tuto skutečnost vysvětlujete 
sterilním prostředím při výchově dětí. Je znám imunitní mechanismus, který 
způsobí změnu preleukemické buňky na buňku leukemickou? 

4. Co myslíte pojmem „blasty“ uvedeným na str. 16? 
5. Jak dochází k přenosu chromozomálního zlomu, který vznikne v buňce 

jednoho z monozygotických dvojčat do druhého z monozygotických dvojčat? 
6. Co je známo o regulaci genu HOXA9 pomocí miRNA a proč jste tuto 

publikovanou skutečnost nezařadila do kapitoly Regulace HOXA9? 
 
 
Překlepy: 
Str. 7 – memember – member 
Str. 10 – „NUP98“ – proč kurzívou? 
Str. 11 – „ se stává“ - sestává 
Str. 11 – G-CSF – zkratka není zavedena při prvním použití v textu 
Str. 15 – „leukemii“ – leukémií 
Str. 20 – „Drosophila melanogaster“ - Drosophila melanogaster 
Str. 20 – erythrocyty -  erytrocyty 
Str. 23 – „účastníci“ – účastnící 
Str. 25 – „tymocytů“ – thymocytů 
Str. 33 – „Zatímco fosforylace blokuje schopnost HOXA9 vázat“ ? – chybí „co“ vázat 
 
 
Připomínky: 

1. Učebnice jsou dle mého názoru špatně citovány, chybí název kapitoly, popř. 
editoři a autoři kapitol ze kterých bylo čerpáno. 

2. V seznamu zkratek je směs češtiny a angličtiny, doporučuji uvádět vysvětlivky 
v angličtině a tam, kde to má smysl ještě český překlad. 

3. Práce obsahuje málo grafiky, bylo by vhodné vložit např. schémata dalších 
modelů hematopoéz apod. 

4. Neměl by být v názvu práce gen HOXA9 uveden také kurzívou? 
5. V kapitole Homeoboxové geny, podle mého názoru, chybí zmínka o způsobu 

transkripce těchto genů. 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 


