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Cílem diplomové práce bylo zjistit prevalenci, charakter, dynamiku a klíčové determinanty 
chronických morfologických a funkčních změn zrakového systému v průběhu 4 let po akutní 
optické neuropatii způsobené intoxikací metanolem. Hlavní část studie byla provedena na 
Toxikologickém informačním středisku Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  

PhD práce velmi dobře podchytila situaci kolem akutních otrav metanolem, které proběhly 
v České republice v roce 2012. MUDr. Olga Nurieva systematicky prospektivně zpracovala 
mnoho různých aspektů souvisejících s otravou metanolem. Sledování postižených jedinců 
v čase přineslo řadu důležitých a zajímavých výstupů.  

Dizertační práce má celkem 214 stran, z toho 119 stránek textu v českém jazyce. Práce je 
doplněna 7 publikacemi v anglickém jazyce, které se přímo dotýkají dané problematiky. Dr. 
Nurieva je první autorkou u 3 z těchto publikací, jedna z nich byla publikována v časopise 
American Journal of Ophthalmology, který patří v oboru oftalmologie mezi 5 
nejvýznamnějších. Celkem je dr. Nurieva autorkou na 14 publikacích, z toho 4x jako první 
autor.  

Svým členěním práce splňuje požadavky kladené na dizertační práci, je členěna do 
následujících částí: Úvod, Literární přehled, Cíle, Soubor pacientů a metodika, Výsledky a 
diskuze, Závěr. Doplněna je tabulkami, obrazovou dokumentací a odkazy na odbornou 
literatury. Druhou polovinu práce tvoří publikované práce.  

Úvod práce pokrývá celou šíři řešené problematiky a svědčí o dobré orientaci autorky 
v oblasti otrav metanolem. Cíl práce je jasně stanoven. Metodika práce je detailně a přesně 
vypracována. Použité metody pokládám za plně odpovídající potřebám řešení dané 
problematiky. V této části bych uvítala reference odkazující na normální hodnoty, např. na 
základě jaké studie byla považována právě ztráta globální tloušťky RNFL o 2 μm a více a/nebo 
ztráta aspoň 4 μm v jednom (zejména temporálním) segmentu sítnice v porovnání s 
výsledkem prvního měření za signifikantní a nejednalo se tedy ještě o variabilitu mezi 
jednotlivými měřeními.  

Zadané úkoly se MUDr. Olze Nurievě podařilo splnit. Výsledky jsou popsány výstižně a 
přehledně. Jdou dostatečně doloženy v tabulkách, grafech a obrázcích.  

Preventivní aspekty práce zahrnují praktická doporučení týkajících se dlouhodobých 
zrakových následků akutních intoxikací metanolem, které jsou založeny na výsledcích práce 
dr. Nurievy.  



Z hlediska pravopisu a stylistiky postrádám v práci číslování stránek (uvedeno je pouze 
v obsahu, nikoliv však ve vlastním textu). V abstraktu a ve vlastním textu chybí mezi čísly a 
procenty mezera, kterou se v českém jazyce odlišují procenta (s mezerami) a procentní (bez 
mezer). Další drobné stylistické nedostatky, které však celkově neubírají na kvalitě práce, 
zahrnují nesvázání nadpisů s dalším textem (např. nadpis 2.3. Zrakové následky akutní otravy 
metanolem je umístěn samostatně na konci stránky) a drobné gramatické chyby (např. v 
Tabulce 9) nebo nepoužívání zavedených zkratek, např. „… pomocí evokovaných zrakových 
potenciálů. Jsou studie demonstrující signifikantní asociaci mezi výsledky měření VEP“. 

 

K předložené práci mám následující dotazy: 

1. Jakou úlohu hraje apolipoprotein E v rozvoji oka?  
2. Vzhledem k tomu, že polymorfismů může být v konkrétním genu mnoho, jaké 

konkrétní polymorfismy byly u pacientů sledovány a na základě čeho byly vybrány? 
3.  Byly tyto polymorfismy zjištěny v celogenomových asociačních studiích jako 

statisticky významně asociované s nějakými konkrétními fenotypy? 
4. Jaké jsou Vaše další plány v oblasti otrav vedoucím k atrofii zrakového nervu? 

 

Závěr  

V předložené dizertační práci jsem sice našla několik formálních nedostatků, nicméně 
celkově vysoká kvalita provedeného výzkumu je zcela jednoznačně podpořena řadou 
impaktovaných publikací, v porovnání s jinými studenty převyšující standard. V kontextu 
současného stavu znalostí je v řešené problematice autorka předložené PhD práce vyzrálou 
osobností, schopná samostatné vědecká práce. Předložená dizertační práce splňuje kritéria 
kladená na doktorskou dizertační práci, a proto doporučuji, aby MUDr. Olze Nurievě byla 
udělena vědecká hodnost Ph.D. 
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