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Cíle práce:  

 

Práce má tři cíle: 

1) Analyzovat vliv transkripčního faktoru GCM1 na transkripci ERVWE1 a 

demethylaci DNA jeho promotorové oblasti 

2) Kvantifikovat expresi ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk 

3) Analyzovat možný mechanismus demethylace DNA promotoru ERVWE1 v 

nádorech zárodečných buněk 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO  

Rozsah práce (počet stran): 117 a 9 stran příloh 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO  

Je uveden seznam zkratek? ANO  

 

Literární přehled:  

 Odpovídá tématu? ANO  

 Je napsán srozumitelně? ANO; literární přehled je velmi zdařilou součástí práce. 

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

 Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO (138 liter. 

zdrojů) 

 

Materiál a metody: 

 Odpovídají použité metody experimentální kapitole? ANO  

 Kolik metod bylo použito? Práce je dostatečně metodicky bohatá, zahrnuje metody 

klonování, práce s tkáňovými kulturami, transientní a stabilní transfekce, izolace RNA, 

rtPCR, analýzu proteinů na SDS-PAGE a Western Blotting a bisulfitové sekvenování 

 Jsou metody srozumitelně popsány? ANO, velmi pečlivě.  

 

Experimentální část: 

 Je vysvětlen cíl experimentů? ANO, práce je dokonce doplněna o schémata jednotlivých 

experimentů, což velmi napomáhá pochopení experimentálních záměrů. Navíc, 

experimentální procedury popsané v rámci kapitoly 5 jsou vždy zasazeny do kontextu 

předešlých nebo dosavadních experimentů provedených v domovské laboratoři a čtenář je 

pak velmi dobře orientován 

 Je dokumentace výsledků dostačující? ANO, text práce obsahuje data uspořádaná do grafů 

a tabulkově uspořádaná data v příloze. 

 Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky? Částečně ano. 

 

 



Diskuze: 

 Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANO – za nepříliš šťastné 

však v tomto případě považuji rozčlenění diskuze do 3 samostatných podkapitol, protože se 

tak autorka připravila o možnost diskutovat svoje výsledky v širším kontextu a věnovala se 

pak příliš metodickým komentářům, které měly být zmíněny již v kapitole Výsledky.  

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANO  

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

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné? ANO  

 

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

Velmi dobrá, v textu je minimum překlepů, jazyková i grafická úroveň je standardní. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Některé cíle, tak jak byly vytyčeny, byly velmi ambiciózní, a proto byly splněny pouze 

částečně. Autorce se podle mého názoru nepodařilo přesvědčivě analyzovat vliv 

transkripčního faktoru GCM1 na transkripci ERVWE1 a demethylaci DNA jeho promotorové 

oblasti, ale její práce jistě významně přispěla k tomu, aby byla tato analýza dokončena. Dle 

zadaných cílů se jí podařilo adekvátně kvantifikovat expresi ERVWE1 v nádorech 

zárodečných buněk a produkci demethylačních enzymů TET1, TET2 a TET3 na úrovni mRNA 

v nádorových vzorcích a připravit expresní vektor obsahující kódující sekvenci lidského 

enzymu TET. Analýza možného mechanismu demethylace DNA promotoru ERVWE1 v 

nádorech zárodečných buněk však je jistě teprve na začátku. Práce je sepsána velmi pečlivě, 

včetně velmi věcného a cíleného literární přehledu, obsáhlé metodické části, a s akcentem na 

detailní vysvětlení jednotlivých experimentů ve výsledkové části a jejich rozbor v diskuzi. 

Z práce je zřejmé, že se jedná o autorčinu vědeckou prvotinu, která trpí některými nedostatky 

(viz níže), ale přesto se jedná o diplomovou práci, kterou lze bez výhrad doporučit 

k obhajobě.  

 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

 

Připomínky: 

 Všechny grafy výsledkové části nesou na ose y popisek % POLR2A, který není v žádné 

z legend k obrázkům vysvětlen. Vysvětlení, které je velmi komplikovaně popsáno, 

najde čtenář pouze v Metodách na str. 61, což považuji za velmi nepraktické.  

 V metodách chybí informace o tom, jak byly připravovány transformačně-

kompetentní bakterie pro klonování. 

 Informace o provedené statistické analýze přináleží ke kapitole, kde byla data 

získána- tj. věta „Statistická analýza byla provedena pouze v případě sestřižené a 

nesestřižené formy ERVWE1“ na str. 90 patří do kapitoly 5.2. 

 Obr.37 na str.95 by měl být opatřen šipkou, aby bylo zřejmé, co považujete za 

specifický signál. Co tedy považujete za specifický signál? 

 Informace o povaze zkoušených protilátek proti proteinu TET1 uvedené v diskuzi na 

str.103 patří do metodické nebo výsledkové části. 

 

 

 



Otázky: 

 

1) V práci se podle mého názoru nepodařilo prokázat, že po transfekci vektorem GCM1-

pcDNA4/TO dochází k nadprodukci proteinu. Toho se týkají následující otázky: 

a) Jak byla stanovena koncentrace zeocinu pro selekci buněčných linií nadprodukujících 

protein GCM1? Nemohl by pomalý růst těchto klonů znamenat, že nebyly zcela 

rezistentní? Byl někdy pozorován negativní (cytotoxický) vliv nadprodukce proteinu 

GCM1 na buněčný růst? 

b) V diskuzi je uvedeno, že při klonování TET1 genu bylo provedeno bez zavedení 

sekvence Kozakové, což by mohlo zvýšit produkci proteinu. Byla tato sekvence 

(Kozakové) zavedena do konstruktu GCM1-pcDNA4/TO, kde to výrobce doporučuje? 

c) Byla funkčnost konstruktu vyzkoušena také v linii BeWo, kde by mělo podle literatury 

po zvýšení exprese GCM1 dojít ke zvýšení exprese syncitinu1/2?  

 

2) Na str. 77 je uvedeno, že „Ani 5-azacytidin přítomný po 3 dny neměl vliv na methylaci 

DNA promotorové oblasti buněk stabilně nadexprimujících GCM1. U kontrolních buněk 

k částečné demethylaci DNA došlo, ale i tak je zde naměřený stupeň methylace DNA 

poměrně vysoký“. Z výsledků vyplývá, že u kontrol došlo v tomto případě ke snížení 

methylace ze 77% na 57%. Jaký stupeň methylace je tedy považován za nízký a jaký bývá 

naměřen v placentě za stejných experimentálních podmínek? V práci Liang et al., (2010) 

je uvedeno, že některé buněčné linie mohou být k chemické demethylaci ERVWE1 

promotoru rezistentní. Může to být i případ buněk HCT1-3B-? Existují obecně mezi 

buněčnými liniemi velké rozdíly v tom, jakého stupně demethylace lze pomocí 5-

azacytidinu dosáhnout? 

 

3) V diskuzi na str. 102 je uvedeno, že „Většina dostupných dat ukazuje, že hladina TET1 

enzymu je v nádorech oproti zdravé tkáni snížena (zde chybí citace)“, ale zde 

prezentovaná data ze seminomů ukazují opak. Jaké molekulární mechanismy by mohly 

být za to zodpovědné?  

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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