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Název práce:Role genu WTl v nomální hematopoese a leukemogenese

Cfle práce:Nejsou uvedeny jako samostatná část (kapito]a) obsahu, ale jen jako
„odstaveček" v rámci úvodu (str.14), z něhož vyplynuly:

1)   Zavedení a optima]izace metody RQ-PCR pro detekci genu WT1.
2)   Stanovení prognostického významu jeho počáteční exprese.
3)   Využití WTl k detekci MRN u pacientů.

Struktura (členěni) práce, odpovídá požadovanému? ANO
Rozsah práce ®očet stran): 95
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO
Je uveden seznam zkratek?         ANO    velmi podrobný, ale nesourodý (někdy jen anglicky,
jindy česky:, nikdy oba současně)

Literární přeh]ed: ve]mi dobrý přehled složitého prob]ému:
Odpovídá tématu?    ANO
Je napsán srozumitelně?   ANO  s důsledným dodržováním konzervativního pravopisu (ne

zcela vhodné :
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literámích zdrojů?   ANO
Jsou použité literámí zdroje dostatečné ajsou v práci správně citovány? ANO    136, ale

nestandardní zápis citací (ne všichni autoři: knihy bez str.).

Materiá] a metody:
Odpovídají použité metody experimentální kapitole?       ANO
Kolik metod bylo použito?4 přípravné a 1 hlavní(zavedení a optimalizace)

Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO , ale časté pouŽívání slangových výrazů a
anglicismů i tain kde je to zbytečné.

Hxperimentá]ní část:
Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO
Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO   -v čemjsou nedostatky?
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky? ANO Vše je

dostatečně vysvětleno v literámím přehledu a v metodické části.Výsledky j sou  stručně
popsány, s cílem pochopení obrázků (grafů) a vše ostatní je ponecháno na diskusi, aby
nedocházelo ke zbytečnému opakování téhož.



Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO
Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO , ne vždy dostatečně ( Kalinová 2002,

Steinbach 2006)
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?      ANO    např.

význam lsidorem proteinu WTl a možnost jejich samostatného paralelní detekce.Málo je
diskutována problematika MRN.)

Závěry (Souhrn) :
Jsou výstižné?    ANO , ale výsledkynepotvrdily očekávání.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):je dobrá a
usnadňuje pochopení komplexního tématu i objasňování výsledků zcela protichůdných
( z literatury i vlastní laboratoře).V textu je dosti překlepů ; popisy obrázků jsou až příliš
stručné.

Splnění cflů práce a celkové hodnocení:Všechny cfle byly v práci sledovány a
experimentá]ně řešeny.Zavedení a využití RQ-PCR pro kvantitativní detekci WTl
umožni]o podrobné studium prognostického významu exprese a sledování MRN, a]e
nepotvrdilo jednoznačnou použitelnost v tomto smys]u. By]o vykonáno ve]ké množství
práce, ale nepotvrdily se očekávané korelace v prognostice ani léčbě.Použitelnost
metodi]qr ke stratifikaci pacientů zatím rovněž není možná.

Otáz]qr a připomín]qr oponenta:1) Začátkem 90. ]et byla navržena a používána
kvantitativní PCR s vnitřním standardem (Dr.Lion, Vídeň) k hodnocení MRN u CML, i
jako potenciální metoda pro akutní ]eukémie.Ja]ý by] její osud a používa]a se někdy
v praxi a s jakými výsledky?

2) Jak se na pi]otní studii z vaší laboratoře (Trka et
al.2002), s níž se v prognostickém hodnocení významu exprese WTl neshodujete,
podflely výsledky DP (Kalinová 2002), kterou citujete, ale blíže neporovnáváte se svou
DP (názvy obou jsou velmi podobné!)?
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