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Předložená práce Bc. Kláry Červené odpovídá všem standardům pro diplomové práce. Na celkem 

86 stranách se nachází text logicky dělený do jednotlivých kapitol, které na sebe navazují a 

provádějí čtenáře celou studovanou problematikou. Text dosahuje výborné odborné správnosti 

a autorka adekvátně pracuje s literárními a databázovými zdroji informací. V práci jsem 

nenarazil na žádné překlepy, autorka se ale nevyhnula občasným interpunkčním či stylistickým 

chybám, které místy komplikovaly porozumění jednotlivým úsekům textu. Kvalita grafické 

úpravy včetně obrazové dokumentace je výborná.  

Hlavním záměrem práce bylo popsat hladiny relativní exprese vybraného setu microRNA 

v plazmě pacientů s karcinomem rekta v porovnání se zdravými kontrolami a vztáhnout tyto 

hladiny ke klinickému průběhu onemocnění.  

Teoretický úvod je vhodně členěný a jednotlivé kapitoly splňují cíl představit čtenáři 

problematiku daného nádorového onemocnění a principy biogeneze, fungování a významu 

microRNA. V tabulce věnované studovaným microRNA autorka přehledně shrnuje dosavadní 

znalosti o jejich vztahu ke kolorektálnímu karcinomu.  

Metodická kapitola dostatečně popisuje průběh experimentální práce, ale měl bych k ní několik 

připomínek a dotazů: 

- do jakých zkumavek byla krev odebírána? 

- při popisu centrifugace není vhodné používat údaje o otáčkách při neznámém poloměru 

rotoru (tedy RPM), ale raději použít relativní centrifugační sílu (RCF) – toto je ale velice 

častý problém i v odborné literatuře 

- zkoušela jste někdy izolovanou plazmu ještě jednou centrifugovat? poměrně často se 

stává, že při jednokrokové centrifugaci přenesete s plazmou i část buněk, které pak 

mohou zkreslit výsledky analýzy 

- z plazmy jste izolovala pouze microRNA frakci, nebo celkovou RNA? pokud jen 

microRNA, jakým způsobem jste pak interpretovala kontrolu kvality?  

- při kontrole kvality RNA byl nastaven nějaký práh, pod který nesměla kvalita klesnout 

aby byl vzorek použitelný? nebo kontrola sloužila spíše k obecné informaci o vzorku a 

neměla vliv na jeho zařazení do studie?  

- uvítal bych seznam použitých prób/primerů pro detekci jednotlivých microRNA 

- v tabulce č. 8 bylo zahřívání vzorku při 95°C po dobu 10 minut opravdu prováděno ve 40 

cyklech? 

- není specifikováno, jaký typ ANOVA testu byl použit a tedy zda byla respektována 

závislost pozorování při opakovaných odběrech 



Ve výsledkové kapitole autorka shrnuje pomocí grafů a tabulek statisticky signifikantní 

výsledky. K výsledkům mám následující připomínky: 

- ke všem grafům bych se rád zeptal, zda jsou na svislé ose prezentovány delta Ct hodnoty 

a zda byla některá porovnání prováděna pomocí delta-delta Ct metody?  

- v tabulkovém popisu výsledků pak není zřejmé, z jakého testu uváděné p-hodnoty 

pocházejí a není uváděna celková p-hodnota ANOVA testu.  

- u analýzy přežití je nešťastné použití formulace „zemřeli v nedávné době“, která čtenáři 

neposkytuje žádnou použitelnou informaci. Data přežívání by měla být vyhodnocena 

např. Kaplan-Meier křivkou a odpovídajícím testem (například log-rank test) a mělo by 

být jasně stanovené, v jakém období po operačním zákroku či diagnóze analýza 

probíhala. 

Diskuze i závěr pak popisují prezentované výsledky a odpovědi na hypotézy práce a k těmto 

kapitolám nemám připomínek.  

 

Celkově práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou výborně.  
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