
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Aleny Jelínkové Studium deregulace proteinu DLX1 
v leukemických myeloidních buňkách in vitro a in vivo modelech (Praha, 2018) 
 
Předmětem diplomové práce Bc. Aleny Jelínkové je srovnávací studium spektra fenotypových projevů 
(proliferace, apoptóza, fáze buněčného cyklu a buněčná senescence, citlivost k cytostatikům, 
schopnost engraftmentu) a změn genové exprese apoptotických a signálních molekul v buněčné linii 
akutní myeloidní leukemie (AML) MV4;11-NSC a v odvozených variantách této linie s konstitutivně 
inhibovanou expresí genu DLX1 (sh1 a sh2).  
 
Dizertační práce Bc. Jelínkové vychází z dlouhodobého výzkumného zaměření pracoviště školitelky 
RNDR. Júlie Starkové, Ph.D. Childhood Leukaemia Investigation Prague (CLIP) na Klinice dětské 
hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol na hledání účinné terapie AML, zejména s ohledem na 
časté relapsy tohoto onemocnění a vysokou variabilitu klinického průběhu.  Variabilita průběhu AML 
a léčebných odpovědí je dána mj. velkou heterogenitou molekulárně genetických aberací v pozadí 
nemoci.  Nízká exprese DLX1 byla asociována s horší prognózou pacientů s AML. Problematika, které 
se práce věnuje, je tedy z mého pohledu relevantní a dlouhodobě silně reflektovaná kvůli svému 
značnému významu v klinické praxi. 
 
Diplomová práce se klasicky člení na Cíle práce, Přehled literatury, výčet použitého materiálu a 
metod, vlastní výsledkovou část, Diskusi, Souhrn a seznam použité literatury. Práce je rovněž 
opatřena příslušným prohlášením autorky, abstrakty, seznamem použitých zkratek a dalšími 
potřebnými náležitostmi. V práci jsem našel pouze naprosté minimum gramatických chyb nebo jiných 
nedostatků formálního rázu. Z hlediska formálních náležitostí, jako jsou rozsah práce a jednotlivých 
kapitol, způsob členění, zpracování odkazů, prezentace dat, jednotná úpravy apod. práce dozajista 
splňuje nároky kladené na diplomové práce. 
 
Cíle práce jsou relevantní, zajímavé, jasně stanovené a autorka zároveň ihned představuje 
metodické postupy, jak jich dosáhnout.  
 
Literární úvod práce je poměrně obsáhlý co do šířky problematiky. Při jeho zpracování autorka 
prokázala dobrou orientaci v dané oblasti a schopnost práce s původními prameny včetně 
aktuálních odborných publikací. Text jako takový se čte dobře. Přijde mi nicméně, že je v určitých 
úsecích roztahaný, resp. že jsou v něm poněkud utopena klíčová sdělení (např. souvislost mezi 
mutacemi FLT3 a expresí DLX genů zmíněná na straně 10) a obsahuje pasáže, jejichž souvislost 
s problematikou práce je poměrně volná (např. odstavce o TET2 mutacích na str. 11, celá podkapitola 
3.2 o HOX genech). Místo těchto pasáží mohly být např. zařazeny stručné informace o genech 
signální dráhy TGF-β, jejichž expresi autorka v práci reálně měřila (CDC25a, GADD45B). Také zvolené 
pořadí jednotlivých částí nepovažuji za úplně přehledné - kapitola o FLT3 a jejích mutacích by se více 
hodila za kapitolu (nebo do kapitoly) o genetických abnormalitách AML a před kapitolu o DLX genech. 
Naopak oceňuji zařazení kapitoly o současné léčbě AML. 
 
Kapitola Materiál a metody je zpracována velmi kvalitně a způsobem, který prozrazuje zaujetí 
autorky pro práci v laboratoři. Autorka použila několika in vitro modelů vytvořených na pracovišti 
školitelky a rovněž in vivo myších modelů, s nimiž manipulovala na spolupracujícím pracovišti Ústavu 
molekulární genetiky AV ČR. Množství použitých metod je na diplomovou práci opravdu úctyhodné, 
zahrnuje práci s buněčnými kulturami, transfekce, western blot, qPCR, apoptotické expresní arrays, 
práci s průtokovým cytometrem a přípravu biologických vzorků z myších modelů. Díky využití 
přehledných tabulek a vyčerpávajícímu zpracování lze práci využívat jako návod pro plánování 
případných dalších experimentů.   
 
Kapitola Výsledky představuje rozsáhlou prezentaci autorkou získaných dat (72 obrázků a řada 
tabulek). Jde opět o kvalitně zpracovanou kapitolu, která pouze podtrhuje velmi dobrý dojem 



z autorčina přístupu k vědecké práci v laboratoři. Oceňuji, že se autorka nevyhýbá ani prezentaci 
dat, která v zásadě nepřinesla žádné jasné informace, nebo se prostě relevantních výsledků 
nepodařilo z důvodů metodických obtíží dosáhnout (část 5. 2. o detekci senescence; Obrázek 70). 
Jsem přesvědčen, že právě i taková data do diplomových prací obecně patří a konec konců ilustrují 
množství (často právě diplomantovy) práce, které je zapotřebí k optimalizaci používaných metod. 
Jako drobné výtky bych uvedl přece jen příliš stručné legendy k některým obrázkům a (podobně jako 
v Literárním úvodu) ne vždy přehledné řazení částí, jak jdou za sebou (např. 5. 3 apoptotická array by 
se hodila ke kapitole měření apoptotických buněk 5.4.4).  
 
Kapitolu Diskuze se autorka vrací k zjištěným výsledkům a věnuje se jejich interpretaci. Tato 
kapitola mi přijde spíše průměrná. Samotná úroveň analýzy získaných dat není špatná - autorka si je 
vědoma předběžnosti některých výsledků, navrhuje nové hypotézy a identifikuje metodologické 
problémy, na jejichž řešení se bude třeba zaměřit. Škoda však, že srovnání se závěry prací jiných 
autorů je v této kapitole skromné. 
 
Souhrn práce je napsán velmi pěkně a uceleně, autorka zodpověděla otázky, které si v úvodu 
kladla, a nepochybně splnila vytyčené cíle práce.  
 
Celkově jsem přesvědčen, že ač se práce skládá z částí nestejné kvality, jde v souhrnu o 
nadprůměrně kvalitní diplomovou práci, na které je vidět, že si s jejím psaním dala autorka záležet. 
Zejména je nutné ocenit zvládnutí velkého spektra různých laboratorních metod a jejich zpracování. 
Líbilo se mi i množství obrázků (WB dobré kvality). Jsem přesvědčen, že autorka zvládla nároky 
kladené na absolventy magisterského studia a má všechny předpoklady pro další rozvoj svých 
dovedností a uplatnění na dráze vědkyně. Z formálního hlediska, jak jsem již uvedl, k práci nemám 
žádné připomínky. 
 
Na základě výše uvedeného si dovoluji navrhnout - za předpokladu úspěšného průběhu obhajoby 
práce a zodpovězení položených dotazů - dát této práci hodnocení výborně.  
 
Autorce, Bc. Aleně Jelínkové bych si v diskusi dovolil položit několik otázek: 
 
1) Na Obrázku 5 (str. 33) ukazujete na WB přítomnost dvou variant proteinu DXL1. Zajímalo by mě, co 
se o těchto variantách ví a jestli mají různý biologický význam? 
 
2) Ve své práci vystavujete buňky působení cytostatika doxorubicnu. V kapitole o léčbě AML však 
doxorubicin nezmiňujete. Můžete uvést nějaké informace k využití doxorubicinu v klinické praxi AML? 
Pokud k léčbě (či ve studiích) týkající se AML využíván není, zajímal by mě důvod, proč jste jej ve své 
práci používali. 
 
3) Údaje na Obrázku 51, 53, 56… se vztahují k absolutnímu počtu všech buněk v myší slezině, nebo 
k počtu lidských buněk AML?  
 
4) V Literárním úvodu na straně 13 uvádíte, že exprese genu PAI-1 byla signifikantně zvýšena 
v buňkách se zvýšenou expresí genu DXL1. Vy sama jste (str. 55) detekovala zvýšenou expresi tohoto 
genu v liniích se sníženou expresí genu DXL1. Můžete tento výsledek blíže komentovat?  
 
5) Jaký je mechanismus účinku blokátoru TGF-β, který jste používala (1D11)? Využívá se případně 
nějak v klinické praxi? 
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