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Cíle práce 

 

Hlavním cílem práce bylo identifikovat elementy DNA, které se podílejí na regulaci exprese 

genu Disp3 na transkripční úrovni prostřednictvím receptoru pro thyroidální hormon (TR) a 

jaterního receptoru (LXR). Pro dosažení tohoto cíle byly formulovány cíle dílčí: 

 

1/ Provést analýzu in silico 5´oblasti genu Disp3 a pomocí predikčních programů 

identifikovat elementy DNA, které by mohly interagovat s TR či LXR. 

2/ Vytvořit konstrukty DNA s vybranými elementy z 5´oblasti genu Disp3 fúzované 

s reporterovým genem (luciferasa).  

3/ Po transfekci buněk určit transkripční aktivitu vytvořených konstruktů. 

4/ Provést analýzu výsledků a identifikovat cis elementy podílející se na regulaci Disp3 

prostřednictvím TR či LXR. 

  

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran): 93 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito?  Cca 17 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  

 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE  



 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE  Ano,  v omezené míře (celkem 4   

odkazy na literatury v Diskuzi) 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Práce je psána anglickým jazykem a 99% práce je po formální stránce výtečných. Práce je 

napsána přehledně a čtivě. Grafická úroveň je výborná.  

Určitým formálním nedostatkem je absence kapitoly, jejíž název by vyjadřoval, že tam lze 

najít definování cílů práce. Cíle jsou definovány v kapitole Úvod. Přehlednější by bylo 

kapitolu pojmenovat „Cíle práce“. 

V práci se vyskytují různé jazykové či stylistické chyby (např. v názvu DP chybí určitý 

člen před „5´region“). Nicméně tyto nedostatky jsou pouze podružné. Pro autorčinu referenci 

jsou vyznačeny v papírové verzi DP. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Vytčené cíle práce 1/-4/ se podařilo splnit. Celkově práce představuje velmi solidní výsledek, 

do kterého bylo vloženo značné úsilí. Je zřejmé, že se pisatelka aktivně seznámila s celou 

škálou molekulárně-biologických metod a přístupů, od klonování a sekvenování, přez práci 

s tkáňovými kulturami až po interpretaci dat z experimentů s reportérovým genem a 

bioinformatickou analýzu. 

Přestože autorka splnila vytčené cíle, tyto cíle nepotvrdily původní hypotézu a in silico 

identifikované elementy DNA v 5´oblasti neprokázaly výrazný efekt na regulaci genu Dsp3 

vybranými faktory. Tato regulace byla inherentní i minimálnímu použitému promotorovému 

fragmentu. V sekvenci tohoto fragmentu se pomocí následné in silico analýzy, za použití 

benevolentnějších nastavení než při analýze vstupní, podařilo identifikovat oblasti, které by 

mohly interagovat se studovanými faktory. Tyto oblasti jsou pak kandidáty pro 

experimentální ověření do budoucna. Rovněž pak byla identifikována oblast s inhibičním 

vlivem na expresi Dsp3 s neznámým funkčním mechanismem. 

Celkově tedy tato práce přinesla nové poznatky o studované oblasti a zjištění, že ke 

stimulaci exprese Dsp3 stačí minimální fragment DNA není negativní výsledek a zklamání, 

tak jak to lze číst mezi řádky v DP. V podobném duchu autorka na několika místech zaujímá 

obranný až omluvný tón např. k volbě experimentálního přístupu a v Úvodu, tedy před tím 

než byly vůbec prezentovány výsledky, dokonce píše, že od in silico analýzy se nedá 

očekávat, že bude spolehlivá. To je do jisté míry pravda, ale tato část byla psána 

pravděpodobně se znalostí konečných výsledků a tak úvahy o spolehlivosti in silico analýzy 

patří spíš do Diskuze a ne na začátek. Tyto partie DP nicméně dokreslují poctivost a vysoké 

ambice autorky. Práce jako taková rozhodně vyčnívá nad běžný průměr. 

 

Diplomovou práci hodnotím kladně a přeji pisatelce mnoho úspěchů v dalším profesním 

životě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

1. Jako reporterový systém byl zvolen Dual-Glo Luciferase Assay System od Promegy, 



kde ke transfekci je použito několika vektorů. Jeden z vektorů nese studovanou 

transkripční fúzi a další kóduje druhý gen pro fluorescenční protein (Renilla 

Luciferase), vůči kterému se provádí normalizace účinnosti transfekce. Případné 

rozdíly mezi účinností transfekce připraveného testovaného vektoru versus 

normalizačního vektoru mohou vést k rozdílným výsledkům. Logickým řešením by 

bylo umístění obou genů (tj. testovaný a normalizační) na jeden vektor. Existují 

systémy, které toto umožňují? Pokud ne, co je důvodem nutnosti dvou vektorů? 

2. Thyroidní hormon zvyšoval expresi luciferázy řízené naklonovanými regulačními 

oblastmi v závislosti na přítomnosti TR1,6 – 1,8 x. Jak velké jsou rozdíly v expresi 

Dsp3 mezi tkáněmi? Existuje studie zaměřená na korelaci mezi expresí Disp3 a 

TR/LXR? Jaké další faktory se na regulaci exprese Disp3 mohou podílet? 

3. Na obrázcích 28 a 30 je u konstruktu 5 vidět výrazné zvýšení bazální exprese. 

Možným vysvětlením je existence inhibičního elementu ve studované oblasti, jejíž 

absence u konstruktu 5 má za následek vyšší expresi. Nicméně, tato oblast chybí i 

v posledním konstruktu, CORE, kde je však bazální exprese nižší, zhruba na úrovni 

ostatních konstruktů, které tuto oblast obsahují. Jak interpretujete tyto výsledky?  

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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