
Posudek oponenta na diplomovou práci 
 

Název práce:   Profilování extracelulárních mikroRNA u pacientů s akutní myeloidní 
leukémií před léčbou a po léčbě. 

 
Autor:   Bc. Monika Štěrbová 
 
 
Celkové hodnocení: 
Autorka všechny vytyčené cíle diplomové práce splnila. 
Prokázala excelentní schopnost orientovat se v dané tématice, najít si relevantní literaturu 
k daným tématům (miRNA  a AML), souhrnně popsat dosavadní znalosti a ty pak vhodně 
s logickou úvahou uplatnit v kapitole diskuze. 
Bc. Štěrbová si během experimentální práce osvojila několik molekulárně biologických 
technik, které byly vhodně zvoleny pro plnění stanovených cílů. Experimentální práce se 
skládala z poměrně technicky náročných postupů, které zmíněná zvládla. Svou prací získala 
celou řadu výsledků, které byla schopna vyhodnotit pomocí statistických metod a databází. 
Výsledky vzniklé během řešení této diplomové práce mohou přispět k pochopení jak složitého 
procesu leukemogeneze, tak i charakteristiky procesu extracelulární miRNA. 
 
 
Formální a teoretická úroveň práce: 
Rozsah práce 104 stran je dostačující. Členění do jednotlivých částí je přehledné. Práce 
obsahuje anglický abstrakt, klíčová slova a seznam zkratek. Literární přehled odpovídá tématu 
práce, literární zdroje jsou dostačující a správně citovány. Většina článků pochází  
z posledních 10 let. Citace jsou v souladu s normou. 

 
Připomínky a otázky: 

1) Uvést věk kontrolního souboru zdravých dárců. Jedná-li se o věkově shodnou skupinu. 
2) Byla měřena koncentrace izolované miRNA? 
3) Na str. 43 se zmiňujete, že soubor několika miRNA by mohl představovat vhodné 

kandidátní markery pro včasnou diagnózu AML. Jak si to konkrétně představujete? 
Jsou některé z těchto miRNA specifické jen pro AML nebo jsou alterované i u 
ostatních hematologických malignit? 

4) Na str. 43 uvádíte, že vybrané miRNA by mohly sloužit v klinické diagnostice 
k monitorování účinnosti terapie. V tabulce č. 15 však žádné signifikantní změny po 
dosažení remise nebyly zjištěny.  Na grafu 5. jsou však změny způsobené léčbou 
zřejmé. Nelze zvolit jiný statistický test? Nedošlo např. při výpočtu p-hodnot k chybě, 
v tabulce 15. jsou p-hodnoty shodné pro všechny uváděné geny (např. při kopírování 
výsledků testu). Zajímavé by bylo sledovat postupné změny exprese vybraných 
miRNAs během léčby, remise a relapsu nemoci. 

5) Jakým způsobem byste chtěli na daném tématu pokračovat? (Jaký soubor pacientů, 
jaké miRNA….) 

 
 
Magisterskou práci Bc. Moniky Štěrbové hodnotím jako vysoce kvalitní a doporučuji ji 
k obhajobě. 
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