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Aberace chromozomu 11 u |eukemií

E Práce je |iterární rešerší, obsahuje
GíIe práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza'..)
Jádrem práce je přeh|ed přestaveb chromozomu 11 u č|ověka spojených s
|éukemickými oňémocňěním' Zmény chroňózomu 11 se u leukemickych
onémocněn.í.'vyškytují čášto, je zde přítomna řada význaňných protoonkogenů.
Přesná cháiáktéiištika rádý změn je dnes moŽná díky metodám mo|eku|ární
cytogenetiky. V druhé části rešerše jsou proto stručně probrány moŽnosti detekce
přestaveb,, á to s dŮiázem ňá fluorescenční hybridizaci in situ resp' její modifikace.
Molekulárně cytogenetická diagnostika vybraných změn na chromozomu 11 by mě|a
být náp|ňí dip|omové práce autorky.

Struktura (č|enění) práce:
Práce je standardně členěna na úvod, v|astní rešerši, závěr, cí|e da|ší piáce, seznam
literatury a přílohy. Prácije předřazen abstrakt a rozsáh|ý seznam zkratek.

Jsou pouŽité |iterárni zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaie z Iiterárních zdroiů?
PouŽité zdroje jsou dostatečné a správně óitovány. PouŽité |itárární prameny jsou
ie|éýántnÍ.

Jsou získané v|astní výsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Jaorem práce je literární rešerše' V|astní výs|edky by|y pouŽity v obrazových
pří|ohách které umoŽňují |épé póchópit probíranou prob|ematiku. Diskuse
prob|ematiky je adekvátn í.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková Úroveň):
Formá|ní zpracování práce je na dobré úrovni, bez přek|epů' Autorka občas pouŽívá
lingvistická nedochůdčata sdě|ovacích prostředků, ktcré béŽná čeština dovede opsat
nebo vyjádřit mnohem e|egantněji:
např' na str' 12 nahoře: (gen) obsahuje 37 exonů a veIikostně přesahuie 100 kb
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navrhuji pouŽít raději obrat ve|ikostí (popř. dé|kou) přesahuje
nebo str. 15: trans|okace je exkluzivně přítomná - lépe přítomná výlučně jen u

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka se spo|eh|ivě orientuje v |iteratuře a zvo|ené prob|ematice, Ztextu je patrné
Že si osvoji|a jiŽ i některé cytogenetické techniky které můŽe využít při vypracování
dip|omové práce. Nás|edující drobné připomínky nijak nesniŽují dobrou kva|itu práce.
Jedná se o drobná doporučení, která nemají zásadně kritický význam.

otázky a připomínky oponenta:
1. Něko|ik poznámek mám k seznamu zkratek: u všech genů by měl být důs|edně
uveden i název, např. charakteristika ,,AFg - fúzní partner MLL genu.. není
postačující' U všech zkratek by mě| být uveden i význam v jazyce, ve kterém vznik|y,
tedy v ang|ičtině' Správný název onemocnění je ataxia te|eangiectasia niko|iv ataxia
telangiectasia (viz také dá|e v textu).
2. Místo termínů centromerická, telomerická lokalizace doporučuji pouŽívat v textu
pro označení po|ohy na chromozomu raději označení proximá|ní, interkalární
(intersticiální) a distální. Termíny centromerická a te|omerická |oka|izace by mě|y
být vyhrazeny jen pro ob|asti bezprostřeně sousedící s těmito chromozomovými
strukturami. Zamezí se tak řadě nedorozumění.
3' Prosím o vysvět|ení dosti nejasné formu|ace.. Dle FAB (French.American.
British) subtypu rozeznáváme několik typů AML: (str'8, 3. odstavec zdo|a)
4' Poznámka k pruhovacím technikám: pruhovací vzor nevzniká většinou pouhou
ap|ikací barviva jak vyp|ývá z textu (str' 22), S výjimkou někteých postupů (např.
f|uorescenčního pruhování) je nutno nejprve specifickým postupem indukovatvzor,
kteý je nás|edně vizua|izován barvivem'

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)

Xl vÝborně
Podpis oponerta-

I

Instrukce pro vyplnéní:
. Prosíme oponenty i školjte|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. V případě práce za|ožené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výsledků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na
sekretariát biologické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 12B 44 Praha2.


