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Předkládaná diplomová práce vznikla v Laboratoři molekulární antropologie KAGČ PřF UK. 

Jejím cílem bylo navrhnout a otestovat PCR systém na kvantifikaci pro celiakii (CD) rizikových 

alel HLA (haplotypy DQ2 a DQ8) s cílem rozlišit DQA1*0501 a 0505 varianty a DQB1*0201 a 

0202. Dalším cílem bylo navržený systém použít a porovnat míru exprese daných alel u 

pacientů s aktivní (neléčenou) celiakií a zdravými kontrolními subjekty s negativní rodinnou 

anamnézou. Práce předpokládá, že jedním z důvodů, proč celiakie vypukne pouze u cca 2 % 

nositelů rizikových alel HLA, může být různě silná aktivita těchto alel u různých jedinců, 

nevyvolaná exogenně (podmíněna snad epigeneticky či interakcí dalších, nonHLA genů – není 

cílem studia této DP). 

 

Hodnocení práce z pohledu školitele: 

Práce se rodila velmi pomalu (4 roky), což bylo zprvu dáno souběžným studiem autorky na K. 

fyziologie. Ani po jeho ukončení však nebyla docházka do laboratoře optimální. Šárka 

provedla vždy to, co jí bylo uloženo, ale až na vzácné výjimky nevyvíjela vlastní iniciativu a do 

řešení problematiky se v podstatě víceméně aktivně neangažovala. Problematika exprese 

mRNA HLA alel až na úroveň tzv. high resolution je vzhledem k jejich enormní homologii 

obtížná a bez dostatečného úsilí ji není možné úspěšně řešit.  

Studentka pronikla do genetické problematiky HLA, naučila se pracovat se sekvencemi a s 

databázemi sekvence HLA zveřejňujícími, osvojila si základní principy a samostatné 

provádění molekulárně genetických metod (izolace DNA vysolovací metodou, typizace HLA 

pomocí metody SSP a kitů Olerup, několik variant PCR, které bylo nutné použít v rámci 

optimalizačních kroků, izolace RNA, RT, kvantitativní PCR a její vyhodnocení). Závěrečné 

zpracování dat a práce samotné z mně neznámých důvodů bylo odloženo na několik málo 

posledních týdnů před odevzdáním (první texty jsem viděla necelé 4 týdny před termínem 

odevzdání). Výsledná knižní forma DP je tak výrazně poznamenaná nedostatkem času na 

vyladění celé řady faktických nepřesností a formálních nedostatků. 

 

Formální úroveň práce 

Předkládaná práce obsahuje celou řadu drobných či větších formálních pochybení, kterých 

by bylo snadné se vyvarovat, kdyby zbyl v závěru čas (formát tabulek, forma literárních 

zdrojů aj.). Celá řada doporučení školitele nebyla – snad z časových důvodů – reflektována. 

Přesto je z formálního hlediska DP akceptovatelná.  



 

 

Shrnutí: 

První cíl práce, navrhnout systém primerů a sond tak, aby bylo možné měřit expresi CD-

rizikových alel HLA až na úroveň DQA1*0501/0505 varianty a DQB1*0201/0202, se 

nepodařilo splnit. Míra variability HLA systému a z ní vyplývající podobnosti studovaných 

rizikových alel je v lidském genomu nepřekonaná a tuto vlastnost HLA antigenů považuji za 

příčinu nesplnění prvního předsevzatého cíle, minimálně s použitím této metody a za 

současných znalostí sekvencí HLA. Byl proto s ohledem na aktuální znalosti sekvencí genů 

HLA navržen, optimalizován a verifikován QPCR systém pro CD-rizikové alely nerozlišující 

výše uvedené páry alel. Tento systém byl poté aplikován na materiál (mRNA) 10 pacientů 

s aktivní formou celiakie a 15 zdravých jedinců – nositelů rizikových HLA alel. Vzhledem 

k nízkým počtům v jednotlivých sledovaných HLA kohortách nebylo v některých případech 

možné provést odpovídající statistické zhodnocení rozdílů exprese sledovaných alel, nicméně 

prezentované analýzy mají sloužit spíš pro ověření funkčnosti QPCR systému a jako příklad 

analýz, které budou z biologického pohledu v budoucnu zajímavé. Výstupy práce byly 

zhodnoceny v diskuzi, kde se Šárka Okruhlicová pokusila navrhnout možné odpovědi na 

některé fenomény pozorované a zjištěné ve své práci. S touto částí DP se vyrovnala poměrně 

solidně. Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k výše uvedeným faktům navrhuji hodnotit 

stupněm dobře. 
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