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„Senzorické a senzitivní dysfunkce u neurodegenerativních postižení 

bazálních ganglií“ 
 

Předložená dizertační práce má rozsah 141 číslovaných stran textu včetně obrázků, tabulek, 
grafů, přehledu použité literatury a seznamu vlastních publikací. K práci byly dále dodány 
jako nečíslované přílohy 3 časopisecké články, z toho 1 prvoautorský. 
 
Předložená dizertační práce nedodržuje zcela přesně tradiční členění dizertačních prací. Po 
abstraktech v češtině a angličtině a seznamu použitých zkratek následuje nečíslovaný Úvod, 
který obsahuje 8 kapitol, a Závěr uvedený jako kapitola číslo 9. První 3 kapitoly mají 
charakter teoretického úvodu o 42 stranách a 4. až 8. kapitola se zabývají jednotlivými 
studiemi tvořícími experimentální část dizertace o 60 stranách. Jednotlivé studie jsou dále 
členěny na úvod, cíle, hypotézy, metody, výsledky, diskuzi a závěr, přičemž v poslední studii 
je před tento úvod vložen ještě další 10stránkový teoretický úvod o Huntingtonově nemoci. 
Číslovaný seznam použité literatury obsahuje 185 odkazů. 
 
Téma dizertační práce věnované výzkumu senzorických a senzitivních dysfunkcí u 
neurodegenerativních postižení bazálních ganglií je s ohledem na častý výskyt pacientů 
s těmito onemocněními v neurologických ambulancích velmi aktuální. Zkoumání 
nemotorických symptomů s výhledem jejich přínosu pro diagnostiku a určení prognózy těchto 
onemocnění je žádoucí a odpovídá světovým trendům. 
 
V teoretickém úvodu dizertace autor přehledně uvádí současné poznatky o anatomii, 
fyziologii a patofyziologii bazálních ganglií včetně popisu jejich funkčních okruhů 
zpracovávajících senzorické a senzitivní informace a popsání role dopaminu při 
zpracovávání senzorických informací v retině a bulbus olfactorius. Dále autor uvádí 
současné poznatky o Parkinsonově nemoci a senzorických poruchách, které se u této 
nemoci vyskytují a které zahrnují i postižení čichu a zraku.   
 
V experimentální části dizertace autor rozebírá 4 studie, z nichž 3 již byly publikovány, a 1 
v době vypracování recenzního posudku ještě nebyla odeslána k recenznímu řízení. 3 
publikované studie se zabývají senzorickými deficity u Parkinsonovy nemoci, z nichž 2 jsou 
zaměřeny na hodnocení poruch čichu dvěma nově vyvinutými čichovými testy a 1 z nich 
zkoumá vztah zrakových halucinací, strukturálních a funkčních změn sítnice (měřených 
pomocí optické koherenční tomografie a 2,5% kontrastní senzitivity). 1 nepublikovaná studie 
hodnotí u pacientů s Huntingtonovou nemocí strukturální změny sítnice opět měřené pomocí 
optické koherenční tomografie a funkční změny sítnice hodnocené měřením kontrastní 
senzitivity a barevné diskriminace. Cíle studií a hypotézy jsou jasné a dobře formulované, 
pouze u poslední studie s Huntingtonovou nemocí byly voleny negativní hypotézy (průkaz 
nepřítomnosti postižení), které se hůře potvrzují než hypotézy formulované pozitivně (průkaz 
přítomnost postižení) a které ne zcela přesně korespondují s dosud publikovanými studiemi 
uvedenými v úvodu prokazujícími přítomnost postižení retiny u Huntingtonovy nemoci. V 
kvalitně zpracované metodické části jsou popsány soubory pacientů (včetně vstupních a 
vylučovacích kritérií) a kontrolních skupin, metodika administrace jednotlivých testů, postup 
provedení jednotlivých vyšetřovacích metod a použité statistické metody, u kterých však ve 
dvou studiích chybí popis použité korelační metody. Použité metody a postupy byly 
adekvátní, výsledky, které vyšly v souladu s jednotlivými hypotézami, jsou prezentovány 
srozumitelnou formou včetně návodných grafů a tabulek (pouze v poslední studii mi 



v korelační tabulce chybí korelační koeficienty, které jsou zde nahrazeny hodnotami 
statistické signifikace „p“). Diskuze mají logickou strukturu a vycházejí ze 
získaných výsledků, které kriticky srovnávají s recentními poznatky z domácích i 
zahraničních studií. Závěr přináší srozumitelný přehled hlavních zjištění a z nich plynoucích 
doporučení do klinické praxe. Seznam literatury je adekvátní, se vztahem k dané 
problematice a jsou v něm citovány soudobé práce.  
 
Dizertační práce je po formální stránce zpracována kvalitně, avšak bylo voleno netradiční 
členění práce. Z formální stránky lze také vytknout, že některé informace uvedené v krátkém 
úvodu u každé studie částečně duplikují informace uvedené v úvodu teoretickém (především 
u studie s Huntingtonovou nemocí). Lehce rušivá je i přítomnost většího množství odstavců o 
2 větách a především přítomnost několika odstavců obsahujících pouze 1 větu. 
 
Hlavní přínos práce spočívá ve zjištění, že použitím nových snadno dostupných pro pacienta 
kognitivně nenáročných a v klinické praxi rychle a jednoduše proveditelných čichových testů 
(testů subjektivní olfaktometrie) lze odhalit postižení čichu u Parkinsonovy nemoci stejně 
spolehlivě jako již dlouhodobě zavedenými, ale časově a finančně náročnými testy, jejichž 
výsledek je významně ovlivněn kognitivním deficitem, který se u těchto pacientů nezřídka 
vyskytuje. 
 
Níže uvedené skutečnosti lze považovat za limitace provedených studií: 
1. V první práci zkoumající poruchu čichu u Parkinsonovy nemoci byl průměrný věk pacientů 
s Parkinsonovou nemocí o více než 20 let vyšší než v kontrolní skupině, což nebylo 
zohledněno ve statistické analýze s čichovými testy. U této práce by také bylo více přínosné, 
pokud by se výkon v čichových testech u pacientů s Parkinsonovou nemocí porovnával 
s výkonem u pacientů s jiným parkinsonským syndromem a nikoli s výkonem u pacientů 
s roztroušenou sklerózou a velmi heterogenní skupiny „jiná neurologická onemocnění“ 
zahrnující pacienty s periferní neuropatií, CMP, intrakraniálními tumory, epilepsií, atd. 
2. Ve třetí práci zkoumající strukturální a funkční změny sítnice u pacientů s Parkinsonovou 
nemocí a jejich vztah ke zrakovým halucinacím je riziko, že porovnání strukturálních změn 
mezi 15 a funkčních změn mezi 8 spárovanými pacienty s přítomností a bez přítomnosti 
zrakových halucinací nemusí mít vzhledem k malé velikosti skupin dostatečnou statistickou 
sílu. Například rozdíl mezi skupinami v tloušťce makuly na hladině p = 0,09 by se mohl při 
větším počtu subjektů dostat pod hladinu statistické signifikance. Další limitací je malá 
velikost kontrolní skupiny, čítající 8 a 7 zdravých osob ve dvou věkových skupinách, které 
byly porovnávány se skupinami pacientů s Parkinsonovou nemocí shodného věku.  
3. V poslední práci zkoumající strukturální a funkční změny sítnice u pacientů 
s Huntingtononvou nemocí může být limitací zvolení negativních hypotéz (nepřítomnost 
změn), které se obtížně potvrzují, jelikož nesignifikantnost rozdílů může být dána např. 
malým souborem nebo nepřesností měření. Vzhledem ke skutečnosti, že rozdíly mezi 
pacienty a kontrolní skupinou vyšly ve 2 parametrech hraničně signifikantně (0,07 a 0,097 po 
Bonferroniho korrekci), nelze u nich říci, že zcela podporují negativní hypotézy. Také použití 
Bonferroniho korekce pro mnohočetná porovnání při porovnání dvou skupin mi přijde příliš 
konzervativní a zvyšující pravděpodobnost chyby 2. typu, což může být případ nálezu rozdílu 
mezi skupinami v průměrné tloušťce peripapilární vrstvy retinálních nervových vláken, kdy 
rozdíl o středně velké síle účinku (0,565 dle Cohenova d) po Bonferroniho korekci dosahoval 
nesignifikantní hladiny p = 0,097.  
 
S ohledem na skutečnost, že obdobná problematika, především problematika poruch čichu u 
Parkinsonovy nemoci, již byla řešena v několika studiích, nelze tyto výsledky označit za 
zásadně nové vědecké poznatky, což však zcela jistě nesnižuje jejich význam a přínos pro 
klinickou praxi.  
 
Autor publikoval výsledky studií v 1 zahraničním impaktovaném časopise jako první autor, je 
spoluautorem 1 publikace v domácím impaktovaném časopise a 1 publikace v zahraničním 



recenzovaném časopise, který několik let před publikací článku o svůj impaktní faktor přišel. 
Kandidát tedy prokázal svoji schopnost samostatné vědecké práce. 
 
Otázky pro kandidáta:  
 
1. Je známo, zda se u pacientů s Huntingtonovou nemocí vyskytují poruchy čichu a pokud 
ano, tak v jaké oblasti – poruch prahu detekce, identifikace, diskriminace či paměťového 
rozpoznávání odorantů? 
 
2. Plánujete provést studii porovnávající výkon v čichových testech u pacientů 
s Parkinsonovou nemocí a pacientů s jiným parkinsonským syndromem? 
 
Závěr posudku:  
Předložená dizertační práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé 
vědecké práci a k udělení titulu „Ph.D.“ za jménem.  
 
 
 
V Praze dne 17.8.2019                                                       Doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. 


