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Hodnocení předložené práce 

Předložená magisterská práce se zabývá molekulární podstatou autosomálně dominantní 

polycytémie způsobenou mutací v genu kódujícím EPO protein.  Práce má dostatečný rozsah a je 

strukturována standardním způsobem do jednotlivých kapitol.  

Kladně hodnotím teoretickou část, kde se autorka věnuje charakterizaci erytropoetínu a jeho 

expresi a jeho zapojení do procesu erytropoézy. Autorka zde rovněž rozebírá proteiny hypoxické 

signální dráhy a věnuje se také charakterizaci jednotlivých typů polycytémií. Kvalita literární rešerše 

je vysoká a množství použitých původních pramenných zdrojů je dostačují pro magisterskou práci.  

Sekce metod je podle mého názoru až příliš podrobná, kde autorka uvádí seznamy vybavení, plastů 

a chemikálií při každé metodě samostatně. Není nutné uvádět velikost a výrobce všech plastu a 

použitých pipet. Seznam použitých přístrojů a chemikálií by byl podle mého názoru dostačující. 

Samotné metodické postupy jsou pak věcně zpracovány a je znatelné, že studentka zvládla širokou 

škálu laboratorních metod.   

Experimentální část výsledků je dobře napsaná, ve výsledcích se dobře orientuje. Některé obrázky 

by však mohly být vetší, jako například Obrázek 24 B, na kterém jsou výsledky jen velmi málo 

viditelné. Dále pak na Obrázku 25 – relativní exprese EPO v různých podmínkách – chybí 

směrodatné odchylky, i když jsou prezentovány výsledky z 2 nezávislých experimentů.  

Velmi pozitivně hodnotím závěrečnou diskuzi, kde autorka podrobně okomentovala všechny 

experimenty a získané jak pozitivní tak i negativní výsledky z čeho je vidět, že se v dané 

problematice dobře orientuje. V závěrečném shrnutí pak autorka navrhuje několik zajímavých 

experimentů pro další ověření mechanizmu upregulace EPO proteinu, což je podle mého názoru 

velmi přínosné a zároveň poukazuje taky na vysokou úroveň studentčiných vědeckých a 

metodických znalostí.    

Po jazykové a stylistické stránce vykazuje magisterská práce jen drobné překlepy, jinak je velmi 

dobře a věcně napsaná.  

 



 Konkrétní připomínky a dotazy  

1. Při Obrázku 28 chybí popis výpočtu/stanovení statistické signifikance. Tento výpočet není popsán ani 

v sekci Metod. Mohla by autorka objasnit, jaký test popřípadě statistický program byl k 

tomuto stanovení použit? 

 

2.  Jako kontrola experimentů byly použity 4 wild-type klony Hep3B buněk. Popis přípravy a selekci 

těchto klonu už v práci studentka více neobjasňuje. Bylo použité stejné metody vypichovaní kolonií 

jako u mutantních klonů? 

 

3.  Autorka v práci uvádí výsledky i pro kontrolní knock-out klon Hep3B buněk, u kterého byla ukázaná 

snížená exprese EPO genu při normálních kultivačních podmínkách. Tento KO klon měl podle autorky 

dvounukleotidovou deleci. V magisterské práci však není definováno a ani nikde znázorněno o deleci 

kterých nukleotidu šlo a není ani uvedeno či šlo o homozygotní nebo o heterozygotní stav. Mohla by 

to autorka objasnit? 

 

4. V části Diskuze autorka při komentování výsledků qPCR vysvětluje pokles produkce mutantní EPO 

mRNA u C2-41 klonu v podmínkách 100 µM DFO + 1% O2 vůči samostatné hypoxii jako nadměrný 

stres a následná senescence. Má autorka toto tvrzení ověřené i experimentálně? V magisterské práci 

toto potvrzení chybí.  Pokud ne, mohla by autorka navrhnout experimentální postup na ověření této 

hypotézy?   

 

Magisterskou práci hodnotím velice pozitivně. Autorce se podařilo vytvořit buněčný model s EPO 

mutací, která byla detekovaná u rodiny s vrozenou polycytémií. Studium tohoto modelu může 

přispět k lepšímu pochopení podstaty zmíněného onemocnění a taky k lepší diagnostice 

polycytémie. Předložená práce splňuje literární i experimentální požadavky kladené na 

magisterskou práci a z těchto důvodů ji doporučuji k obhajobě.  

 

Závěr: práci doporučuji k obhajobě, hodnotím známkou VÝBORNĚ 
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