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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce je psána v angličtině a je zaměřena na 
studium propojení mezi kalciovou homeostázou a procesem buněčné diferenciace 
v prekurzorových B-buňkách akutní lymfoblastické leukémie. Byla studována míra exprese 
kalciových ATPáz - transportérů vápníku z cytozolu do endoplazmatického retikula. Jedná se 
o velice soudobé klinické téma, o čemž svědčí i citované práce, které jsou převážně z 
posledního desetiletí; citace prací publikované v letech 2011 a 2012 nejsou výjimkou. Práce 
je velice dobře zpracována, angličtina je na dobré úrovni a téma zajímavé. Cíle byly: i) 
porovnat expresi enzymů SERCA2 a SERCA3 v prekurzorových leukemických B-buňkách, ii) 
studovat modulaci exprese proteinů SERCA v průběhu diferenciace indukované forbol-
myristát-acetátem (FMA) a pomocí western blottingu kvantifikovat změny 
v expresisledovaných enzymů v závislosti na čase a koncentraci FMA. Dané cíle byly řešeny 
konstruktivně a v logickém sledu. Diskuse a závěr přehledně sumarizují dosažené výsledky, 
které jsou navíc důsledně  začlěněny do kontextu současné znalosti problematiky. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
1. Calcium (případně kalcium) má český ekvivalent vápník, který by asi byl vhodnější pro 
použití v českém abstraktu. Takže by to znělo "kalciové pumpy transportují vápník (případně 
vápenaté inoty)…" 
2. I když jsou tyto zkratky již dříve vysvětleny, myslím, že užití zkratek (PMCA, SPCA, 
SERCA) v názvech kapitol 2.4.1. až 2.4.3. také není příliš vhodné  



Dotazy: 
1. Věříte v budoucnost takových látek jako je FMA (PMA) v léčbě leukémií nebo jiných 
nádorových onemocnění a proč? Existují i jiné experimentální látky, které se v této 
souvislosti testují? 
2. Kancerogeneze souvisí obecně s disbalancí vápenatých iontů uvnitř buňky nebo je to 
striktě spojeno spíše se snížením, nebo zvýšením intracelulární koncentrace vápenátých 
iontů? 
3. V žádném z vašich výsledkových obrázků není housekeping (konstitutivně exprimovaný 
protein), který by ukazoval, že jste nanášely do všech jamek stejné množství proteinu. 
Používali jste ho a pokud ano, jaký? 
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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