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Cíle práce
Práce je molekulárně cytogenetickou analýzou buněk mozkových nádorů. Cílem studie je 
srovnat detekční možnosti I-FISH a SNP array, stanovit chromozomové změny 
charakteristické pro jednotlivé typy či stupeň vývoje nádorů a konečně vytipovat takové 
změny, které by mohly souviset s progresí mozkových nádorů. 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO
Rozsah práce (počet stran): 92
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova ANO
V anglickém abstraktu jsem našel více stylistických nepřesností a chyb. Autorka by měla 
přiložit k diplomové práci opravenou verzi abstraktu.
Je uveden seznam zkratek? ANO
V práci jsem našel některé zkratky, které nejsou zařazeny do seznamu (pRB, DMR1, 2, 
MGMT, PBS, CNC, TK, NP-40, LOH).  
Literární přehled: 
   Odpovídá tématu?    ANO
   Je napsán srozumitelně?   ANO
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO
Autorka vychází z řady pramenů (v práci je uvedeno přes 100 citací)
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO
V literárním přehledu je nejprve nastíněna klasifikace mozkových nádorů (podle stupně 
malignity, tkáňového původu), poté je pojednáno o chromozomových a epigenetických 
změnách, typických pro jednotlivé typy nádorů. I když je literární přehled poměrně stručný, 
jsou v něm obsaženy všechny důležité informace. Epigenetické změny nelze řadit mezi 
chromozomové aberace. 
Materiál a metody:
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole? ANO
    Kolik metod bylo použito? 6 (odběr vzorků, interfázní FISH, izolace DNA z mozkové 
tkáně, izolace DNA z periferní krve, měření koncentrace a kvality DNA gelovou 
elektroforézou, metoda SNP array)
    Jsou metody srozumitelně popsány?  
Metody jsou celkem srozumitelně vysvětleny. V textu je ale několik nepřesností ve 
specifikaci roztoků resp. médií, nevysvětlené zkratky, v některých případech není úplně 
jasné, s čím se pracovalo (např. bod 17 a 18 na str. 40 - není jasné, co se přeneslo, resp. 
eluovalo). Podrobněji jsou připomínky k metodické části specifikovány níže. 
Experimentální část:
    Je vysvětlen cíl experimentů? ANO
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO  
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  ANO  
  Do studie bylo zařazeno 35 pacientů; genomy jejich mozkových buněk byly vyšetřeny 1) 
metodou FISH pomocí souboru vybraných sond a 2) SNP array. Kontrolními vzorky byly 
nenádorové mozkové tkáně. Metoda FISH byla použita zejména pro ověření jednotlivých 



typů aberací častých v nádorech mozkové tkáně. Pomocí SNP array se podařilo na šesti 
chromozomech stanovit oblasti s rekurentním výskytem určitých chromozomových změn. V 
těchto chromozomových úsecích byly vytipovány geny, které by mohly hrát roli v patologii 
jednotlivých typů mozkových nádorů. Tuto část práce považuji osobně za velmi zajímavou, 
neboť může přispět ke zpřesnění představ o etiologii mozkových nádorů a k nalezení nových 
léčebných postupů.
Diskuze:
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO
U nízkostupňových nádorů byl prokázán relativně nízký výskyt chromozomových aberací, 

Četnost aberací se zvyšovala u vysokostupňových nádorů. U obou typů byl potvrzen výskyt 
řady přestaveb typických pro mozkové nádory. Metoda I-FISH  umožnila zachytit změny i ve
velmi malých klonech. Metodou SNP array bylo možno postihnout celý genom a detekovat i 
kryptické nebalancované změny. Velmi zajímavým nálezem byla pravděpodobná 
chromothripsis chromozomu 10 u jednoho pacienta.  

Závěry (Souhrn) :
Jsou výstižné?    ANO
Bod 5 souhrnu je složen ze dvou zcela nesourodých částí. Předpokládám, že druhá část je 
vlastně posledním, shrnujícím odstavcem souhrnu, který autorka neoddělila od předchozího 
textu.  
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je celkem dobrá. Studie je doplněna bohatou obrazovou dokumentací,
konkrétně 20 obrázky, 13 tabulkami a 3 grafy. Zastoupení překlepů je relativně nízké. V 
metodické části autorka místy používá laboratorní žargon (např. termín přednastavený). 
Popisky tabulek by měly být pokud možno na stejné stránce jako tabulka (viz tab. 2).
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Předložená diplomová práce dokumentuje schopnost autorky orientovat se v dané tématice a 
analyzovat adekvátním způsobem získané výsledky, jakož i její zaujetí pro danou 
problematiku. Získala zajímavé výsledky, které budou patrně publikovány v impaktovaném 
periodiku. Práce tedy splňuje požadavky kladené na diplomové práce a proto ji jednoznačně 
doporučuji k obhajobě. 
Otázky a připomínky oponenta:
K práci mám následující otázky a připomínky:
Str. 11, 4 odst. : v textu se objevuje nevysvětlený termín nízkostupňový gliom
Str. 14, 15 - na obr. 1 a 2 nejsou odkazy v textu
Str. 15, kap. 2.1.1 - nepoužívat anglické termíny low- a high-grade, existuje český ekvivalent
Str. 16 - v textu jsou nevysvětlené pojmy anaplazie, grading
Str. 20, kap. 2.3.1 a dále v textu - nepoužívat termín heterozygozyta (lépe heterozygotnost)
Str. 20, kap. 2.3.1, 1. odst.: vlivem mitotické chyby jsou přítomny na obou chromozomech 
(nikoliv chromatidách) stejné alely
Str. 21, kap. Delece genu RB1: tato kapitola by měla být nazvána jinak, pojednává se v ní i o 
chromozomových aberacích dalších genů
Str. 25, 3.odst. - vysvětlete termín "scatter" receptorový faktor
Str. 28, 4.1 - ze zápisu není jasné složení odběrového média a hypotonického roztoku
Str. 28, 4.2 - první mycí roztok není 0,4xSSC, ale roztok Tweenu 20 v 0,4xSSC
Str. 32, první odst. nahoře - optimální objem (nikoliv hmotnost)
Str. 32, kap. 5.2.2 - mělo by být specifikováno složení K3EDTA
Str. 32, kap. 5.3.1 - ze zápisu není jasné složení hypotonického roztoku



Str. 38, čtvrtý bod - diamantovým perem nebyla specifikována pozice sond, ale oblasti, do 
které byly aplikovány sondy
Str. 44, druhý den postupu SNP array: zaujala mě formulace jednoho bodu v postupu - 
"enzymatická fragmentace, pravděpodobně s použitím uracil DNA glykosylasy"
Str. 48, 1. odst. - nevysvětlený pojem supendymom
Str. 75, 1. odst. - nevhodný způsob zápisu počtu pacientů s nálezem (6/15i - lépe u 6 z 15 
pacientů)
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)

Známku navrhnu po obhajobě práce.
Podpis oponenta:
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