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Případné poznámky k hodnocení: Bakalářská práce M. Riedrové je členěna obvyklým 
způsobem pro tento typ kvalifikační práce.Teoretická část je velmi přehledně zpracovaná a 
přináší pěkný rámcový přehled o tomto dědičně podmíněném nevyléčitelném onemocnění s 
vysokou incidencí u dětí i dospělých jedinců v současné populaci.Podstatná část  je 
věnována genetické konsekvenci průběhu cystické fibrózy (CF) spojené s projevy známých a  
detegovatelných polymorfizmů mutací genu CFTR. Z tohoto hlediska autorka dále podrobněji 
zmiňuje přehled klinických projevů a komplikací v nejčastěji postižených orgánových 
systémech. Je potěšitelné, že se v kapitole Diagnostika věnuje pozornost metodám 
molekulárně genetického vyšetření a metodám prenatální diagnostiky včetně informace o 
novorozeneckém screeningu, ve kterém se v České republice  od 1. 6. 2016 vyšetřuje na 
referenčních pracovištích 18 onemocnění nově včetně CF.Ve stati Terapie CF  se studentka 
zaměřila zejména na farmakoterapii a fyzioterapii projevů choroby v dýchacím systému a 
terapii problémů v oddílech GIT s ohledem na nutriční doporučení.Podkapitoly tohoto úseku 
zmiňují i nové léčebné metody využívající moderní technologie - genovou terapii a  preparáty 
tzv. kauzální léčby.  
V této části textu se vyskytlo pouze několik nepřesností, které však nesnižují hodnotu 
prezentovaného informovaného přehledu o onemocnění CF. V podkapitole Reprodukční 
systém (s.26) je nepřesně formulováno "Až u 98 % mužů s CF dochází k atrofii (?) vasa 
deferentia,nadvarlat a semenných váčků..." Přesněji by měla autorka uvést, že příčinou  
mužské neplodnosti při monogenním onemocnění CF jsou nosiči mutací a některých 
polymorfismů, kteří mají poruchu spermatogenese - oligospermii a azoospermii a muži s 
vrozenou oboustrannou absencí chámovodů.Tito jedinci mají alelu 5T v nekódující oblasti 



intronu 8 a 50-83 % z nich má jednu mutaci v genu CFTR a asi 10 % má mutace dvě. 
V subkapitole Pankreas (s.21- 22) je porušeno  jasná formulace "Kvůli poškození nedochází 
k tvencevorbě prekurzorů (?) a je porušeno trávení." 
Původním příspěvkem studenky je průzkum veřejnosti o informovanosti o onemocnění CF 
pomocí stručného anonymního dotazníku, který sama vytvořila, publikovala na sociálních 
sítích a je uveden jako příloha disertace. Mimo neobratné formulace např.otázka 3. "Jaký  je 
váš vztah (?) k cystické fibróze?" je zásadní výtkou oponenta skutečnost, že odpovědi na 
otázky jsou sice analyzovány, ale připomínají spíše hru čísel se souborem získaných dat než 
hodnotnou informací o informovanosti veřejnosti. Chybí totiž důležitá informace o bližší 
sociologické charakterizaci souboru 343 respondentů, kteří se ankety účastnily -  věk, 
pohlaví a stupeň dosaženého vzdělání, které by lépe charakterizovaly vzorek populace a 
daly tak možnost adresnějšího a srozumitelného informování veřejnosti o této závažné 
chorobě.Mimo jiné by dotazník měl reflektovat i laické znalosti o případných režimových 
opatřeních v rámci životního stylu a o aktivních možnostech prevence onemocnění.   
 
Dotazy a připomínky: Představte svoji vizi o reálných možnostech zvýšení informovanosti o 
této celoživotní nemoci zejména u skupiny potencionálních rodičů s výhledem ovlivnění 
incidence tohoto onemocnění pro budoucí populaci. 
. 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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