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Školitelský posudek na diplomovou práci „Cirkulující mikroRNA u rektálního 

karcinomu“. 

Řešitel: Bc. Klára Červená 

Jméno školitele a školitele specialisty: MUDr. Pavel Vodička, CSc., Ing. Veronika 

Vymetálková, Ph.D. 

 

Klára Červená vypracovávala na pracovištích Ústavu experimentální medicíny AV ČR a 

Přírodovědecké fakulty UK, Katedra antropologie a genetiky člověka v letech 2015-2017 

svou diplomovou práci, zaměřenou na studium cirkulujících mikroRNA v plasmě pacientů 

s nádory konečníku s cílem nalézt nové biomarkery, které by umožnily časnější detekci 

onemocnění a jeho prognózu, a tím přispěly i k individualizaci léčby. Nádory tlustého střeva a 

konečníku představují stále závažný zdravotně-sociální problém v rozvinutém světě, na 

základě tohoto onemocnění umírá ročně takřka půl miliónu osob. Klíčem ke snížení incidence 

tohoto onemocnění a zlepšení jeho prognózy je časná diagnostika, vyžadující spolehlivé 

biomarkery. Klára Červená se zaměřila na mikroRNA, malé nekódující RNA molekuly, které 

jsou zapojeny do regulace genové exprese na post-transkripční a translační úrovni. Její studie 

jsou založeny na předpokladu, že mikroRNA mohou působit jako onkogeny i jako tumor 

supresorové geny. Navíc jsou tyto molekuly vysoce stabilní a poměrně dobře detekovatelné 

téměř ve všech tělních tekutinách.  

 

V konkrétní diplomové práci diplomantka charakterizovala expresní hladiny vybraných 

mikroRNA (miR-17, miR-18a, miR-18b, miR-19a, miR-19b, miR-20a, miR-20b, miR-21, 

miR-103, miR-106a, miR-133a, miR-143, miR-497, miR-564 a miR-6752) v plazmě u 

zdravých lidí a pacientů s  karcinomem konečníku při opakovaných stanoveních se záměrem 

stanovit jejich prognostickou hodnotu. Kandidátní mikroRNA byly vytipovány na základě 

předchozích studií na našem Oddělení (expresní profil 2500 mikroRNA). Velmi zásadním a 

silným momentem této práce je možnost využití opakovaného odběru biologického materiálu 

pacientů v souvislosti s léčbou onemocnění (tzv. follow-up). Takto postavená studie je takřka 

unikátní. 

Práce je kvalitně sepsána, kapitoly jsou přehledně členěny a doplněny příslušnými tabulkami 

a obrázky, dokumentujícími individuální aspekty práce. Pro další práci Kláry Červené bude 

mít značný význam podrobně vypracovaný literární přehled, který propojuje synteticky 

jednotlivé poznatky v ucelený pohled na problematiku mikroRNA, kolorektální 

karcinogeneze a léčby tohoto onemocnění. I když bude zapotřebí další validace klinického 

potenciálu mikroRNA včetně funkčních testů in vitro, diplomová práce Kláry Červené 

dokládá, že mikroRNA by mohly představovat slibný biomarker u nádorů konečníku. 

Na závěr bych rád vyjádřil svou velkou spokojenost s rozhodnutím Kláry Červené pokračovat 

na našem Oddělení ve své vědecké kariéře jako PhD studentka. 
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Kvalita a rozsah diplomové práce dokazují schopnost studentky zorientovat se 

v problematice, kriticky hodnotit výsledky a prezentovat je písemnou a grafickou formou.  

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Hodnotím ji známkou 

výborně. 

 

 

V Praze 28. 8. 2017      MUDr. Pavel Vodička, CSc. 

 


