
Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Bc. Tereza Černá 
 
Název práce: Srovnání vlastností buněčných linií rezistentních k ellipticinu, 
doxorubicinu a cisplatině 
 

 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

X B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Str. 6. Změny v expresi studovaných proteinů u rezistentních linií UKF-NB-4CDDP, UKF-NB-4 

DOXO a UKF-NB-4ELLI kultivovaných s a bez přídavku daného cytostatika nejsou metodou 

Western blot detekovatelné. Nevhodná formulce. 

Množství pRb na úrovni genové exprese odpovídalo po 48 hodinové kultivaci senzitivní 

neuroblastomové linie UKF-NB-4 s cytostatiky hladinám pRb detekovaným na proteinové úrovni 

po 72 hodinové kultivaci buněčné linie s cytostatiky. Ta věta je dost nesmyslná. 

Termín rakovina není vhodný- raději zhoubný nebo maligní nádor event. tumor. 

Str 11. Pokud vím, tak jsou zhoubné nádory 2. nejčastější příčinou smrti v rozvinutých zemích a ne 

1.(pokud se něco nezměnilo v posledním roce). 

Nádory u dětí (do 18 let) tvoří pouze 1% všech nádorů a jsou 2. nejčastější příčinou úmrtí u dětí nad 

1 rok po zevních příčinách (úrazy a otravy). 

Str. 13 „Nádorové onemocnění je tak příkladem klonální evoluce uvnitř těla organismu.“ Je velmi 

neobratná formulace. 

Str. 14 Popudem pro angiogenezi je hypoxie, která navodí genetickou nestálost a vznik mutací 

zodpovědných za nerovnováhu mezi antiangiogenními a proangiogenními faktory. Tvrzení je silně 

zjednodušené.  

Str. 14 „Maligně transformované buňky ztrácí závislost adherovat k podkladu“ asi spíš schopnost. 

Str 16 Většina primárních nádorů (65 %) se vyskytuje v oblasti břicha. Neuroblastom se vyskytuje 

v retroperitoneu, v oblasti břicha je neobratná formulace. 

Str 17 Amplifikace MYCN (> 10 kopií na buňku) je stará definice, nyní je definována jako více než 

4x počet centromery 2. chromozomu. Amplifikace MYCN není mutace, ale aberace 

Str 24. Vyskytují se ale i případy mnohočetné lékové rezistence (MDR), a to u výskytu zkřížené 

rezistence u chemoterapeutik odlišných strukturně i mechanismem účinku. Formulace ze které není 

zřejmé co je MDR a co je zkřížená rezistece. 

Obr 9. 10, 11 Lepší než barvy a čísla by byl popis do obrázku 

Řada výhrad je spíše návrh na vylepšení než oprava chyby. Odbornou správnost hodnotím mezi A a 

B- drobné terminologické nepřesnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

V literárním přehledu jsou mechanizmy rezistence uvedeny povrchně, uveďte je podrobněji včetně 

konkrétních příkladů. 

 

Str. 12 Maligní transformace mohou být dále charakterizovány selháním diferenciace či buněčnou 

dediferenciací, zvýšením invazivity, vznikem metastáz a sníženou citlivostí na léčiva. Na jaká 

léčiva mají nádory sníženou citlivost? 

  

Na str 49 uvádíte “Dalším studovaným proteinem, jehož exprese byla sledována po vystavení 

nádorových buněk cytostatikům metodou Western blot, byl protein RAS”. Která isoforma RAS/ N, 

K, H/? 

 

Na str 64 je uváděno “na agarosovém gelu jsou viditelné 2 proužky rRNA (28S a 18S), které značí 

nedegradovanou RNA a zároveň dokazují nepřítomnost kontaminace vzorků genomovou DNA” 

Jak dokazují 2 proužky rRNA nepřítomnost kontaminace DNA? 

 

Proč byly proteiny vyšetřovány po 24, 48 a 72 hodinové inkubaci a mRNA jen po 48 a 72 

hodinové inkubaci, očekával bych nejdříve změnu mRNA a až pak proteinu? 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ  podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

 

Datum vypracování posudku: 24.8.2014 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 

 


