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1. Aktuálnost zvoleného tématu 

Autorka navázala na svou diplomovou práci obhájenou v roce 2011, věnovala se aktuální 

problematice, kterou již dlouhodobě zpracovává a v předložené práci řešila rozšíření studované 

problematiky.  

2. Splnila dizertace svůj cíl 

Předložená disertační práce má 91 stran včetně seznamu literatury. Další strany zaujímají přílohy – 

publikace, které byly podkladem dizertační práce. Práce je standardně členěná. Seznam literatury 

obsahuje 113 titulů, které mapují danou problematiku, přičemž je zahrnuto více starších prací – 35 

titulů je vydáno před rokem 2000. Práce obsahuje adekvátní obrazovou dokumentaci jak 

upravených schémat s uvedením zdroje, tak vlastních postupů a výsledků. Práce obsahuje velmi 

podrobný klinický úvod, který svědčí o znalosti problematiky chronických nefropatií. Dizertační 

práce má jasně formulované cíle, které autorka při zpracování splnila.   

3. Zvolené metody zpracování 

Práce zpracovává rozsáhlý soubor pacientů, členěný dle klinických kritérií onemocnění, významné je 

rovněž zpracování dat od kontrolního soboru zdravých dobrovolníků. Podrobně jsou popsány 

metody využívané pro DNA diagnostiku. Očekávala bych však i uvedení principu HRM, real-time PCR 

a relativní kvantifikace, sekvenování – v práci je uveden pouze postup. V metodickém popisu 



shledávám i některé nepřesnosti. Např. v kapitole 5.2.5.3. označené jako „Vlastní sekvenace“ bych 

volila spíše termín kapilární elektroforéza. Jako překvapivé shledávám využití analýzy délky 

restrikčních fragmentů a její využití k ověření patogenity zjištěných variant (5.2.6.).  

Z obsahu dizertace vyplývá podrobná znalost a použití jednotlivých databází využitých pro 

zpracování výsledků.  

4. Výsledky dizertace s uvedením, jaké nové poznatky přinesla a význam pro společenskou 

praxi 

Výsledky práce se mohou stát výchozími pro diagnostiku etiologie chronických nefropatií a pro 

určení priority testovaných genů, které se vztahují k dané problematice.  Studie prokázala, že 

použitá expresní analýza nelze využít pro stratifikaci pacientů s různou primární příčinou 

chronické nefropatie. Autorka prezentovala výsledky své práce v přiložených publikacích. 

5. Připomínky a dotazy 

 

- Kapitola „Diskuze“ má jen dvě a půl strany, což považuji vzhledem celkovému rozsahu práce 

za nedostatečné. V diskuzi je jen malé množství zdrojů použitých jako možné vysvětlení 

získaných výsledků. Diskuze pouze shrnuje dosažené výsledky a konstatuje již známá fakta. 

Rozsah i obsah diskuse považuji za nedostatečný a postrádám interpretaci výsledků v 

kontextu dosavadního výzkumu ve světě. Výsledky práce, použité metodiky a jejich citlivost 

by si zasloužily bohatou diskuzi a porovnání s pracemi jiných autorů i výhled na případnou 

modifikaci použitého postupu a návrh další strategie pro genetické vyšetření pacientů 

s chronickými nefropatiemi. 

- Proč byla použita metoda analýza polymorfizmů délky restrikčních fragmentů (RFLP), když je 

k dispozici mnohem přesnější a citlivější metoda HRM? 

 

- Jak lze metodou RFLP ověřit patogenitu? Předpokládám, že tato metoda pouze potvrdí 

přítomnost sekvenční změny? 

 

- Označení „záměna“, „mutace“ by v textu, jakým je předložená disertační práce, nemělo být 

využito bez odkazu na nyní doporučený termín sekvenční varianta. 



- Proč není v práci využita klasifikace variant dle ACMG-AMP doporučení a dle navazujících 

pravidel zařazení varianty do jedné z kategorií (patogenní - pravděpodobně patogenní - varianta 

nejasného významu - pravděpodobně benigní - benigní)? 

 

- Jaký předpokládá autorka vývoj v molekulárně genetické diagnostice chronických nefropatií – 

jaké postupy s využitím NGS, WES…lze očekávat 

 

Dizertační práci autorky doporučuji po k obhajobě podle § 48 VŠ zákona 111/98 Sb. 

Disertační práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé vědecké práci a k udělení 

titulu „Ph.D.“ za jménem.  

 

V Brně, 30.4.2019 

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. 

Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno 

 

        

 


