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     Diplomová práce má klasické členění a seznam literatury obsahuje 163 citací. Po formální 

stránce obsahuje práce všechny náležitosti, je úpravná, logicky členěná, přehledná, s únosnou 

mírou chyb a překlepů. Použité literární zdroje poskytují relevantní údaje a jsou většinou 

bezchybně citovány.   

 

     Cíle práce jsou jasně definované v samostatné kapitole. Úkolem autorky bylo vyšetřit 

hladinu exprese mRNA genu TP53 a genů zahrnutých v signální dráze p53  v CD34+ 

hematopoetických kmenových buňkách pacientů s myelodysplastickým syndromem, detekovat u 

pacientů v porovnání se zdravými kontrolami deregulované geny p53 dráhy, porovnat hladiny 

expresí jednotlivých genů mezi skupinami pacientů  a určit vztah mezi hladinou exprese 

jednotlivých genů p53 signální dráhy a klinickými parametry pacientů.  

 

      Kapitola nazvaná „Literární  přehled“ má 24 stran a  poskytuje čtenáři přiměřený přehled 

o klinických projevech, léčbě, diagnostice a klasifikaci myelodysplastického syndromu 

(MDS). Kapitola obsahuje i informace o subtypech MDS ve vztahu k současným poznatkům 

o patogenezi onemocnění, včetně návaznosti na roli genu TP53 a proteinu p53. Přestože se 

jedná o část literárního přehledu, která je naprosto zásadní pro pochopení zadání a 

interpretaci výsledkové části práce, není  příliš dobře zpracována. Textu by prospělo, kdyby 

byla tabulka uvedená v Příloze č.1. jeho součástí, protože bez informací, které  se v ní 

nacházejí  je zde zmiňována řada genů zcela mimo kontext. Obr. č. 2 by si zasloužil 

vysvětlení v textu nebo v legendě. Je také škoda, že nejsou zmíněny práce, které poskytují 

zajímavé pohledy na molekulární mechanismy při klonální selekci kmenových buněk u MDS 

(např. Woll et al, 2014; Cancer Cell. 2014;25(6):794–808). 

 

      Popis použitých metod a souborů vzorků je proveden pečlivě, ale práce je celkově 

metodicky chudá. Experimentální práce zřejmě spočívala v izolaci  CD34+ buněk  z  krve 

pacientů, následné izolace RNA a provedení metody real-time PCR, kdy exprese genu TP53 

byla měřena pomocí použití kitu od firmy Qiagen®, zaměřeného na signální dráhu p53 (vše 

předpřipraveno na 96-jamkové desce) nebo byla provedena validace exprese CDKN1A 

pomocí komerčního produktu  TaqMan Gene expression Assay; Hs00355782_m1 

(ThermoFisher). Z práce vyplývá, že se autorka nepodílela na vyšetření karyotypů a mutací 

TP53 (bylo předmětem předešlé studie) a statistické zpracování dat rovněž neprováděla 

samostatně. Za závažný nedostatek lze považovat fakt, že z metod ani výsledků není zřejmé, 

v kolika opakováních (technických nebo biologických) byly experimenty provedeny. 
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      Kapitola nazvaná „Výsledky“ má 16 stran a obsahuje některá získaná data v podobě 

grafů. Celkem bylo na expresi  TP53 a souvisejících genů vyšetřeno 17 pacientů a 5 

zdravých kontrol, ale primární data nejsou nikde uvedena. Autorka pravděpodobně (?) 

prezentuje výsledky pouze u těch genů, kde zaznamenala statisticky významné změny 

exprese.  Přestože se práce jmenuje „Exprese genu TP53 na úrovni mRNA u pacientů s 

myelodysplastickým syndromem“ není čtenáři až do přečtení diskuze zřejmé, zda byla hladina 

TP53 vyšetřována a proč není nijak hodnocena. Fakt, že hladina exprese některých genů zůstává 

ve srovnávací analýze nezměněna, je však stejně cenným výsledkem, jako to, že se exprese 

jiných genů mění. Neuvedení primárních dat (např. formou přílohy) u tohoto typu práce, lze 

podle mého názoru považovat za nedostatek. V této souvislosti je pak také zcela matoucí, že do 

univariantní a  multivariatní  Cox-regresní  analýzy  celkového  přežití  vstupují exprese genů 

(BTG2 a CCNH), jejichž exprese nebyla v předchozí části práce vůbec zmíněna.     

 

      V diskusi autorka na 4 stranách textu rekapituluje své výsledky a porovnává je s údaji 

v literatuře. Opět se věnuje pouze těm genům, kde se jí podařilo zaznamenat změnu exprese, 

ale návrhy vysvětlení proč oproti publikovaným datům v některých případech změnu exprese 

nezaznamenala (např. u MDM4,  Pellagatti et al., 2010), nenabízí. 

 

  Souhrn práce stručně rekapituluje zjištěné změny exprese a výsledky univariantní a 

multivariantní   analýzy výsledků. 

Otázky a připomínky oponenta:  

 Čtenář by jistě velmi ocenil, kdyby označení genů bylo doplněno i názvy proteinů, 

které geny kódují (např. BBC3/PUMA), což se u některých genů v práci objevuje, ale 

u jiných ne. 

 Tabulka č. 6 uvádí v prvním řádku odlišný počet pacientů s mutací a delecí (4) než v 

řádku 25 a 28 (5). Proč? 

 Lze považovat pacienty v Tabulce č. 6 za pacienty s MDS s tzv. q5 – syndromem (tj. 

je zde přítomnost izolované del(5q))? Byli vyšetřeni i na jiné typy chromozomálních 

aberací? Z práce to není zřejmé. Mohlo by to být důležité pro interpretaci výsledků? 

 Na Obrázku č. 14 je vidět zvýšení exprese MDM2 u pacientů s del(5q). Lze nabídnout nějaké 

vysvětlení, proč se toto zvýšení nepromítá do exprese TP53? Byli pacienti léčeni? Může 

to mít vliv?  

 Proč není v práci nijak hodnocena také úroveň změny exprese, která je u některých 

genů poměrně vysoká?  

 Jak byla provedena  univariatní a multivariantní  analýza pro celkové přežití - které  

geny vstoupily do analýzy a proč? 

 V práci se uvádí, že při izolaci RNA byly izolovány rovněž proteiny a DNA. Proč? 

Byla exprese proteinu p53 hodnocena i na úrovni proteinů? Určitě by to byl cenný 

výsledek pro tuto práci. 

 Byly v souvislosti s MDS zkoumány (např. na školitelském pracovišti) izoformy p53?   

Závěr:  

     Závěrem lze konstatovat, že tato práce přes některé nedostatky splňuje požadavky kladené 

na práci diplomovou a lze ji doporučit k obhajobě.  

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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