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Předkládaná práce, jež byla vypracována na Katedře antropologie a genetiky člověka 

Přírodovědecké fakulty UK, řeší problematiku alelově specifické exprese rizikových genů HLA komplexu 

v souvislosti s etiopatogenezí celiakie. Téma práce je velice zajímavé a aktuální, protože navrhovaná 

metodika by mohla pomoct odhalit procesy, které se odehrávají na pozadí klinických projevů celiakie, 

resp. ještě před samotnou klinickou manifestací onemocnění. Cílem práce bylo navrhnout a 

optimalizovat metodu pro alelově specifickou detekci exprese rizikových genů HLA-DQA1 a HLA-DQB1 

a otestovat pilotní soubor pacientů a zdravých kontrol. 

Práce o rozsahu 80 stran je členěna do 9 hlavních kapitol a dále obsahuje abstrakt v českém a 

anglickém jazyce, grafy a tabulky v textu, seznam použitých zkratek a citovaných literárních pramenů. 

V textu je uvedeno potřebné množství obrázků, grafů a tabulek. Vlastní práce je prezentována na 59 

stranách. Seznam literatury tvoří dalších 10 stran. 

Kapitoly 1 - 5 představují ucelený teoretický úvod do problematiky celiakie a HLA antigenů a 

definici cílů diplomové práce. Jasným způsobem je popsán mechanismus patogeneze celiakie a jeho 

souvislost s alelami genů HLA komplexu. Navzdory přehlednosti teoretického úvodu, obsahuje i 

některé velmi nepřesné, až zavádějící informace. Např. na straně 21 autorka definuje „alotyp“ DR7, 

DR3, DR5, což je nesprávná interpretace. Dále autorka popisuje „téměř identickou molekulu DQ“, což 

je už z biologické podstaty antigenů HLA nesprávné.  

Kapitola 6 popisuje použité metody a materiál. Tato část práce je rozpracována velmi kvalitně 

a rozsáhle, v některých částech, až zbytečně do hloubky (např. dizajnování primerů).  

Kapitoly 7 a 8 jsou dle mého názoru po obsahové stránce nejslabšími kapitolami předkládané 

práce. Výsledky jsou založeny na analýze velmi malého počtu pacientů, resp. kontrol. Značná část 

pacientů a kontrol musela být navíc z analýzy vyloučena, kvůli kontaminaci vzorků genomickou DNA. 

Na použitých souborech není možné provádět relevantní statistickou analýzu, čehož si ale je vědomá i 

samotná autorka, a proto své výsledky prezentuje pouze jako „trendy“. Vzhledem k velikosti 

testovaných souborů je velmi náročné výsledky diskutovat, protože samotné výsledy nejsou relevantní. 

Autorka si ale s tímto úkolem poradila až obdivuhodně dobře a diskuse má rozsah 4 stran.  

Z celé práce získává čitatel pocit, že autorka si plete pojmy gen, antigen, genotyp, haplotyp, 

alela. Dále v teoretickém úvodu autorka popisuje přesnou nomenklaturu HLA alel, kterou ale sama 



v dalších částech nedodržuje. Některé citace v textu nejsou v seznamu literatury na konci práce 

uvedeny (např. na str. 27 - Arya et al., 2005). Dále pak text obsahuje početné překlepy.  

 

Otázky týkající se samotného zpracování, resp. experimentálního provedení práce:  

- Proč autorka jako endogenní kontrolu při měření exprese mRNA zvolila pouze jeden gen, a to 

právě gen PKG1? Proč nezvolila obvykle používané endogenní kontroly, jako např. B2M, TBP, 

GAPDH, 18S, atd. …?  

- Jakým způsobem/procesem jsou prezentovány cizí antigeny na antigenech HLA? Jaký význam 

zde sehrávají jednotlivé alely?  

 

Při celkovém hodnocení práce lze konstatovat, že diplomová práce své vytyčené cíle splnila 

pouze částečně. Výsledky v ní zjištěné nemají výpovědnou hodnotu a jsou pouhým, velice hrubým, 

odhadem možných trendů. Všechny výše uvedené nedostatky jsou faktickými nedostatky a velmi 

snižují úroveň předložené diplomové práce. K nižší kvalitě přispívá také to, že autorka nevěnovala 

dostatek času sepisování a revizi diplomové práce. 

Práci, vzhledem ke všem nedostatkům, doporučuji k obhajobě s výhradou a zároveň 

nedoporučuji udělit známku lepší než dobře.  

 

V Praze dne 4.9.2017 

RNDr. Peter Novota, Ph.D. 


