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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:

Hlavním cílem předkládané diplomové práce byla detailní molekulárně cytogenetická

analýza buněk mozkových nádoru, sledování známých chromosomových aberací u
nemocných s různými nádorovými subtypy, hledání noých nebalancovaných rekurentních

změn v genomu nádorových buněk a vytipování genů, které by se mohly podílet na progresi

onemocnění.

V literárním přehledu autorka shmuje současné znalosti o klasif,rkaci a diagnostice difúzních
gliomů awádi přehled nejčastějších dosud známých cýogenetických a genetických změn

v buňkách mozkových nádorů.

Přístup studenta k práci s literaturou:

Autorka prokázala svoji schopnost samostatně pracovat s odbornou
textu cituje celkem I0I pŤevažně zahranlčních odborných publikací.
citovány jak v samotném textu, tak i v Seznamu použíté literatury.
aktuální a svědčí o dobrém rozhledu autorky v dané problematice.

literaturou. v eelém
Práce jsou správně

Citované práce jsou

Přístup studenta k práci v laboratoři:

Kristýna Šediváková po celou dobu svého bakalařského i magisterského studia pravidelně

ďochžlzela do Centra nádorové cýogenetiky, kde nejen aktivně pracovala na přípravě své

diplomové práce, ale podílela se i na rutinním chodu laboratoře. Během tohoto období

zíikalařadu praktických zkušeností a pod vedením zkušenějších kolegyň a kolegů si osvojila

všechny potřebné metody (zpracování buněk mozkových nádorŮ, příprava cytogenetických
preparátů, interfázní FISH, SNP array, ízolace DNA atd.).

Přístup studenta při sepisování práce:

Přestože studentka na dílčích výsledcích po celou dobu průběžně pracovala, ocenila bych
větší systematičnost a lepší rczvrženi času při závéreěném sepisování práce. Měla by tak více

času na editaci práce, opravu textu a odstranění všech překlepů a chyb. Umožnilo by jí to
také věnovat se některým důležttým tématům do větší hloubky a jistě by to významně

přispělo k jinak celkově velmi dobré kvalitě diplomové práce.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Všechny stanovené cíle diplomové práce byly splněny. Autorka popsala frekvenci

rekurentních genetických aberací v různých subtypech mozkových nád



jednotlivých aberací při přechodu tzv. ,,low grade" nádorů do tumorů vyšších stupňů a
výipovala několik genů, které by mohly hrát významnou úlohu při patogenezi gliomů,
Podobné studie jsou velmi důležité, protože přispívají nejen ke zpřesnění diagnostiky
nádorových onemocnění, ale v budoucnu by mohly přispět i k vývoji nových terapeutických
metod cílených právě na rstámé genetické aberace. Rešené téma je tedy velmi aktuální a
odráži současné přístupy ke studiu genetických změn v nádorových buňkách. Práce je
přehledně zpracovaná a až na několik překlepů a gramatických chyb má velmi dobrou
úroveň. I přes výše uvedené výhrady k přístupu studentky při psaní práce se domnívám, že

Kristýna Šediváková prokéaala svoji schopnost samostatně pracovat a splnila všechny
požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji postoupení diplomové práce

k obhajobě před komisí a navrhuji klasifikaci velmi dobře.
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