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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce se zabývá zajímavou 
otázkou významu angiogeneze u chronické lymfocytární leukémie (CLL). Téma angiogeneze 
je poměrně dobře rozpracováno u solidních nádorů a od roku 2004, kdy bylo poprvé 
schváleno klinické použití bevacizumabu, což je protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu 
růstovému faktoru (VEGF), je angiogeneze přímým terapeutickým cílem v léčbě různých 
solidních nádorů. U leukémií je situace komplikovanější a současná úroveň poznatků o 
mechanismech a důsledcích aktivované angiogeneze je poměrně nízká. Téma diplomové 
práce Bc. Miroslava Černého je tedy vysoce aktuální a přínosné a je rovněž vhodně 
metodicky zpracováno na adekvátním souboru pacientů. 
Rozsah výsledné písemné práce je přiměřený, jazyková úroveň dobrá, práce je doplněna 
množstvím přehledných obrázků a grafů, práce s literaturou a citace jsou v pořádku. Také po 
odborné stránce má předložená práce velmi dobrou úroveň, je z ní patrná samostatnost 
studenta při jejím vypracování a dobrá orientace diplomanta v dané problematice. Text je 
poměrně čtivý, s občasnými terminologickými nepřesnostmi,  avšak bez vyslověně hrubých 
chyb. 
Závažnější připomínku by zasloužila nevyváženost některých pasáží, další komentáře jsou 
spíše edukativní a nesnižují celkově dobrou vědeckou práci studenta. Oceňuji především 
úroveň statistického vyhodnocení výsledků a jeho grafické zpracování. Diplomová práce je 
kvalitní a jednoznačně vhodná k obhajobě. 
  
   
 



Dotazy a připomínky:  
Z přibližně padesáti stran teoretického úvodu je třicet stran věnováno CLL a angiogenezi a 
následuje dvacet stran popisu metody polymerázové řetězové reakce (PCR), přičemž 
metodika sama je dále rozvedena ještě dvakrát v rámci konkrétních experimentálních 
postupů. PCR tedy místy působí jako hlavní téma práce. Angiogeneze by si naopak 
zasloužila podrobnější rešeršní rozpracování, rozšířené i na solidní nádory jako 
v současnosti  lépe prozkoumaný model. Také diskuze získaných poznatků s výsledky 
výzkumu na solidních nádorech by jistě přinesla mnoho zajímavých myšlenek a srovnání. 
 
Některé údaje v obecné stati o PCR jsou v rozporu s konkrétně použitou metodou (např. 
teplotní profily, dvoufázová vs. třífázová PCR, délky amplikonů) - obecný úvod měl být o 
mnoho stručnější, nanejvýš s odkazy na typické/nejčastější uspořádání apod.  
 
V případech, kdy nelze předpokládat přímou kauzální závislost konkrétních jevů bych 
považovala za vhodnější termín statisticky významná korelace či asociace oproti výrazu 
statisticky významná závislost  
 
Terminologie: str. 27 dole - delece proteinu a úloha genu v indukci apoptózy… 
 
Otázky: Stručně srovnejte náročnost (pracnost, množství a stabilita klinického materiálu, 
interpretace výsledků) a nákladnost klinicky využívaných a Vámi použitých metod. 
 
Jaká kombinace vyšetřovacích postupů se Vám vzhledem k uvedenému jeví jako optimální 
či v budoucnu perspektivní a proč? Předpokládáte v dohledné době využití i novějších 
molekulárně biologických technologií pro klinickou praxi? 
 
 
    
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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