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Cílem diplomové práce bylo ověřit prediktivní hodnotu chromozomálních aberací jako 

biomarkeru rizika vzniku nádorového onemocnění pomocí analýzy chromozomálního 

poškození u pacientů s nově diagnostikovaným kolorektálním karcinomem a karcinomem 

prsu ve srovnání s chromozomálními nálezy u zdravých kontrolních osob.

Diplomová práce  obsahuje 103 stran textu, včetně tabulek, obrázků  a příloh, práce je 

členěna do předepsaných kapitol. Autorka široce zpracovala literární údaje týkající se

mechanismů a příčin vzniku nádorů, tj. problematiku molekulárně genetických a 

epigenetických změn, dále problematiku chromozomálních změn souvisejících s nádory. 

Zabývala se i mechanismy vzniku chromozomálních aberací a využitím chromozomálních 

aberací v lidských periferních lymfocytech jako biomarkeru rizika nádorového onemocnění. 

Protože je práce zaměřena na dva typy nádorů - karcinom prsu a kolorektální karcinom, 

soustředila se na frekvenci výskytu zejména  těchto dvou nádorových onemocnění. Ze 

zpracovaného přehledu literatury je vidět, že autorka je dobře s danou problematikou 

seznámena, text je srozumitelný a dobře se čte. Uvedené literární údaje jsou vesměs recentní 

s výjimkou zásadních prací, kdy daná problematika byla publikována poprvé. Autorka uvádí 

celkem 81 citací a 7 internetových odkazů.

Co se týče vlastní práce autorka zvládla veškeré laboratorní práce, tj. nasazení kultury 

periferních lymfocytů, kultivaci a cytogenetické zpracování kultur a barvení preparátů. 

Naučila se rozeznávat jednotlivé typy aberací chromozomů v mikroskopu. Zejména 

vyzdvihuji její pečlivost a píli, mikroskopické hodnocení preparátů je totiž velmi časově 

náročné. Z důvodů minimalizace subjektivní chyby a časové náročnosti se tento typ 

mikroskopického hodnocení provádí dvěma nezávislými hodnotiteli, autorka práce tedy 

hodnotila  polovinu buněk u vyšetřovaných pacientů. Získané výsledky velmi přehledně 

zpracovala a představila v 13 tabulkách a 6 grafech. V příloze pak uvádí detailní statistické 

zpracování a fotografické ukázky typů chromozomálních aberací z vlastního materiálu. 

Výsledky zpracovávala zcela samostatně, včetně statistického hodnocení. Konzultována byla 

pouze vhodnost použitých statistických metod pro daný typ souboru. Autorka se rovněž naučila 



pracovat s klinickou databází pacientů, ze které zjišťovala anamnestické údaje. Veškeré výsledky 

jsou srozumitelně popsány  a  diskutovány. 

V diskuzi autorka dobře zhodnotila získané výsledky. Oproti očekávání u pacientů s 

kolorektálním karcinomem byla statisticky významně zvýšena pouze hladina chromatidových aberací 

ve srovnání s kontrolou. U pacientek s karcinomem prsu byly statisticky významně zvýšeny hladiny 

aberantních buněk, celkových aberací a aberací chromozomových. Výsledky, podpořené binární 

logistickou regresní analýzou, dovolují předpokládat, že zvýšená hladina  chromatidových aberací (u 

pacientů s kolorektálním karcinomem) a zvýšená hladina aberantních buněk, celkových aberací a 

aberací chromozomových (u pacientek s karcinomem prsu) může být považována za prediktivní pro 

riziko vzniku těchto nádorů. Autorka v diskuzi rovněž naznačila možnost, že i statisticky 

nevýznamný rozdíl může mít biologický význam. Jak se dalo předpokládat, rovněž  prokázala 

asociaci věku a kouření s hladinou chromozomálních aberací. I v diskuzi si autorka velmi dobře 

poradila s výsledky, z nichž menší část neodpovídala očekávání a odpovídajícím způsobem srovnává 

své výsledky s výsledky studie podobného charakteru dalších autorů.

Protože autorka diplomové práce Soňa Vodenková zvládla náročnou problematiku teoreticky i 

prakticky a pracovala samostatně, hodnotím její práci na výbornou.
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