Posudek na bakalářskou práci
[-] Ško|ite|skýposudek
ffi oponentský posudek

Autor: Kramarzová Karo|ina

Strana

1

Jméno posuzovate|e: Jan Cerný
Datum:
8.9. 2006

Název práce:
Ro|e qenu WTJ-v normá|ní hematopoese a |eukemoqenese

X

Práce je |iterární rešerší.|_-l Práce obsahuje v|astní výs|edký.
CíIe práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cí|em práce je zorientovat autorku v prob|ematice |eukémiís důrazem na moŽné
vyuŽití transkripčníhofaktoru WT1 pro detekci a kvantifikaci minimá|ní reziduá|ní
nemocí u pacientů s |eukémiemi.
Struktura (č|enění)práce:
Struktura práce je k|asická, obsahuje Úvod' kapitolu věnovanou prob|ematice
|eukémiíía nádorů obecně, dá|e kapito|u zabývajícíse minimá|ní reziduální nemoci,
studované mo|ekule WT1 jsou věnovány poslední dvě kapito|y. Z kapito|y 6
(Budoucí cí|e a směřování práce)je zřejmé, Že se autorka chce dané prob|ematice
věnovat dá|e a má dobře promyš|enétéma i metodiku.

Jsou pouŽité |iterární zdro1e dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešeršire|evantní údaje z Iiterárních zdrojů?
Literatura je řádně citovaná, vybrány jsou re|evantní citace.
Jsou získanév|astní výs|edky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Diskuse t0m3.|1je v pořádkl, vzh|edem k rozporup|nosti lrterárních Údajú Óbčas ňéní
moŽné vyvodit jednoznačný závěr _ o to je však téma hodné praktického
prozkoumání a v|astní ana|ýzy získaných dat'
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveňj:
Formá|ní Úroveň práce je téŽ v pořádku, s minimem přek|epů, psaná poměrně
srozumite|ně' obsahuje tři tabulky a t.i obrázky z nichŽ první dva dokumentují
konkrétníexperimenty _ zde by by|o zřejmě vhodné doplnit více dat - odkaz na
autorství, více podrobností o experimentu, o čem získaná data vypovídají_ v textu
je odkázáno pouze na obecné fakty oh|edně rea|-time PCR.

Sp|nění cílůpráce a celkové hodnocení:
Větší část práce se věnuje úvodu do prob|ematiky leukémiía minimá|ní reziduá|ní
nemoci _ zde včetně detekčníchmetodik. Vhodně tak uvozuje téma zmíněné
v názvu práce - ro|i genu WT1 v normá|ní hematopoese a |eukemogenese včetně
vyuŽití exprese WT-1 jako nové markerové moleku|y vyuŽitelné pro detekci a
kvantifikaci minimá|ní reziduá|ní nemoci. Z kapitoly,,Budoucí cí|e a směřování práce..
je jasné že práce sp|ni|a h|avní cí| _ autorčino zorientování se v |iteratuře re|evantní
pro její |aboratorní projekt, včetně detaiIního seznámení se s pokroči|ými technikami
mo|ekulární a buněčnébio|ooie

otázky a připomínky oponenta:
Na str. ,,l0 popisujete,10xzvýšenou incidenciALL u dětí do 10 |et postiŽených
Downovým syndromem. Je znám mo|eku|ární mechanismus tohoto fenoménu?
Z|iterárních údajů,které ve své práci uvádíte se proonostická ro|e WT1 motekulv

jakomarkeruminimá|níreziduálnínemocijevíjakopoměiffi

byste objasnit historické pozadí výběru této mo|ekuly na Vašem pracovišti zda se
jedna|o o negativní typ výběru (není nic lepšího)nebo pozitivní výběr (vypadá
to jako
skvělý kandidát)?
Ve výhledech SVé experimentá|ní práce píšete, Že se m.j.chcete zaměřit na
kvantifikacijednot|ivých izoforem (sestřihových Variant) mt ' Máte nějakou pracovní
hypotézu o předpok|ádaných poměrech Ve Vztahu k jejich prognostickbmu Významu
a funkci?
Jak-é jiné mo|eku|y kromě v práci zmíněných fÚzních proteinů, FLT3 a WT1 je
moŽné využítpro studium minimá|ní reziduá|ní nemoci?
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ProsÍme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějšÍa nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubriky jsou povinnou součástíposudku.

V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcÍch hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výsledků, obdobně jako u práce diplomové.
Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro účely
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (.1ako součást protoko|u o obhajobě) ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7, 12B 44 Praha2.

