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Autor předkládá k obhajobě dizertační práci s názvem Molekulárně biologická analýza 

feochromocytomu a paragangliomu ve verzi monotematicky zaměřeného souboru vědeckých 

publikací. V úvodní teoretické části autor čtivě a přehledně popisuje problematiku, uvádí diagnostické a 

terapeutické možnosti, dosavadní znalosti o genetickém pozadí feochromocytomů a paragangliomů a 

současné možnosti genetického vyšetření u pacientů. Další oddíly disertační práce jsou členěny podle 

standardní struktury a požadavků pro zvolenou verzi práce a přinášejí informace o vlastním výzkumu. 

Kapitola „Výsledky“ stručně shrnuje získaná data plus je přiloženo 6 publikací týkajících se tématu,         

u dvou publikací je autor prvním autorem, jedenkrát posledním autorem. Pět publikací je 

v impaktovaných časopisech, součet IF je 11,2, čtyři publikace (včetně prvoautorské) jsou vysoce 

citovány (dle Web of Science 3x, 3x, 26x a 27x).  V další publikační činnosti, která není součástí 

předkládané dizertační práce, je Mgr. Musil spoluautorem nebo posledním autorem u dalších pěti 

publikací se souhrnným IF 10,9, minimálně dvě z těchto publikací se alespoň zčásti týkají stejného 

tématu jako dizertační práce. 

Zvolené téma disertační práce je velice významné a aktuální a má velký potenciál přinést 

unikátní informace a začlenit je do kontextu již známého. Feochromocytomy a paragangliomy jsou 

nádory spíše benigní, ale přesto mohou být velice zrádné. Jde o nádory často dětského věku 

s nevyzpytatelným a potenciálně velice nebezpečným průběhem. Proto je téma práce vysoce přínosné, 

zmapování genetického pozadí a objasnění příčiny je důležité z mnoha důvodů včetně případné možné 

léčby. Kauzální patogenní varianty jsou germinálního původu, proto je jejich znalost velice užitečná pro 

rodiny pacientů.  

Cíle práce vytyčené ve vybrané oblasti bádání jsou za použití zvolených metod jednoznačně 

splnitelné, což svědčí o správném racionálním a kritickém přístupu autora. 

 .........................................................................................................................................................................................  
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Metody zpracování jsou vysoce sofistikované a zcela adekvátní, využívají recentních 

výzkumných poznatků a umožňují dosáhnout předsevzatých cílů. Autor využil pro získání výsledků 

širokého spektra metod, během zpracovávání dizertační práce byly postupně zaváděny nové metody 

podle nejnovějších poznatků. Vyšetřený soubor pacientů je obsáhlý vzhledem k faktu, že 

feochromocytomy a paragangliomy patří mezi vzácné národy.   

Po formální stránce je práce rozčleněna velmi přehledně, písemný projev autora je vysoce 

odborný, přitom však plně srozumitelný. Na druhou stranu má práce z formálního hlediska některé 

nedostatky. Např. kapitola „Teoretický úvod“ je možná příliš stručný, naopak v kapitole „Materiál a 

metody“ je zase zbytečně podrobně uvedena metodika NGS. Uvítala bych zde například detailnější 

popis a vysvětlení bioinformatického zpracování NGS dat a algoritmus vyhodnocování variant 

nalezených pomocí NGS. Část tabulky č.2 v kapitole „Materiál a metody“ by měla patřit do kapitoly 

„Výsledky“, neboť obsahuje data získaná během výzkumu.  

Práce plně splňuje požadavky kladené pro verzi monotematicky zaměřeného souboru 

vědeckých publikací, je ale přesto škoda, že autor více nerozpracoval a v diskuzi více neokomentoval 

získaná data uvedená v začátku kapitoly „Výsledky“ - i vzhledem k tomu, že jde o prozatím 

nepublikovaná a unikátní data.  

Předložená dizertační práce přináší nové vědecké poznatky s jasným klinickým výstupem pro 

další léčebný a preventivní postup u pacientů: 

1. Byly vysledovány klinické prediktory svědčící pro malignitu nádorů a získány unikátní výsledky 

týkající se rizikovosti nádorů: velikost nádoru a věk primární manifestace primárního nádoru korelují 

s malignitou; pro metastatický průběh onemocnění svědčí výskyt primárního nádoru v mladším věku; 

maligní nádory častěji sekretují norepinefrin.   

2. U feochromocytomů a paragangliomů není využitelné použití inhibitorů BRAF pro léčbu, neboť bylo 

prokázáno, že mutace v genu BRAF jsou u těchto typů nádorů vzácné.  

3. Bylo popsáno spektrum genetického pozadí těchto typů nádoru u českých pacientů, u 23 % 

vyšetřených pacientů byla nalezena genetická příčina onemocnění. 

4. Využití nových molekulárně genetických technik a jejich zavedení do praxe přináší další možnosti 

vyšetření pro pacienty. 
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Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a možnosti aplikace jejích výsledků v praxi 

Výsledky práce byly publikovány v časopisech s IF, mnohé z nich již byly mnohokrát citovány, 

což svědčí o jejich přínosu a kvalitě. Krom toho jsou ale získané výsledky využitelné v praxi, což může 

mít zásadní význam pro nastavení vhodných terapeutických postupů pro jednotlivé pacienty. Použití 

nových technologií pro diagnostiku genetických příčin onemocnění je v současnosti progresivním a 

účinným nástrojem na poli diagnostiky. 

Závěr 

Na předložené dizertační práci oceňuji unikátnost zvoleného tématu s mnoha důležitými 

výsledky a jasnými výstupy a také metodické zpracování práce, které reflektuje nové metody genetiky.  

Předložená práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na dizertační práci a prokazuje 

veškeré formální, metodické i věcné předpoklady autora k samostatné tvořivé vědecké činnosti. 

Předloženou dizertační práci bez výhrad doporučuji k obhajobě a současně doporučuji, aby byl po 

úspěšné obhajobě autorovi udělen titul „Ph.D.“ za jménem. 

 

RNDr. Anna Uhrová Mészárosová, Ph.D. 

DNA laboratoř, Klinika dětské neurologie  

V Praze, dne 23 .8. 2019                2.LF UK a FN Motol, Praha 

 

Dotazy a náměty k diskuzi 

1. Několik zjištěných kauzálních variant bylo nalezeno u více pacientů ze zkoumaného souboru 

(např. c.689G>A v genu SDHB nebo c.397C>T v genu SDHC). Podobají se pacienti nesoucí stejnou 

kauzální variantu klinickým průběhem, věkem nástupu, atd.?  

2. Byly patogenní varianty nalezené ve vyšetřovaném souboru pacientů již dříve popsány jako 

příčina feochromocytomu resp. paragangliomu, nebo se jedná o varianty nové, dosud 

nepopsané? 

3. Z grafu uvedeného na Obr.4  v kapitole „Výsledky“ není zřejmé, co přesně čísla v grafu vyjadřují 

(nominální počet pacientů/procento objasněnosti?). Prosím o vysvětlení. 

4. Má smysl a plánuje autor zavedení dalších metod NGS – např. celoexomové sekvenování - pro 

nalezení příčiny u negativních pacientů? Lze očekávat úspěšnost?  


