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Předložená disertační práce s názvem Molekulárně biologická analýza feochromocytomu a 

paragangliomu  je kompilátem doposud nepublikovaných dat a celkem šesti prací 

publikovaných v letech 2010–2017. Pět prací bylo publikováno v časopisech s 

definovaným impakt faktorem v rozsahu 1,551–3,279 (celkový IF 11,5), jedna práce 

v recenzovaném časopise. Autor disertační práce je hlavním autorem dvou publikací a 

posledním autorem jedné publikace.  Navíc z celkové publikační aktivity uvedené v závěru 

práce vyplývá, že studované problematice se věnují i některé další autorovy práce (většina 

publikována v impaktovaných periodicích), které ovšem nebyly zařazeny do dizertační práce. 

Dostatečná publikační aktivita autora je tedy prokazatelná.  

Rozsah rigorózní práce je 100 stran, při dodržení požadované struktury zkrácené formy 

dizertační práce, tzn. prohlášení, abstrakt v českém a anglickém jazyce, úvodní kapitoly 

seznamující s řešenou problematikou, definované cíle vědeckého bádání. Popis použitých 

metod, včetně studovaného souboru, nepublikované části práce je uveden velmi detailně, 

předpokládám i s ohledem na fakt, že zavedení metody byl jeden z cílů dizertační práce. 

Výsledky těchto analýz jsou naproti tomu prezentovány poměrně stroze – formou grafů bez 

komentáře – a jsou krátce diskutovány spolu s ostatními výstupy dizertační práce v příslušné 

kapitole. Výčet metodik a studovaných souborů v případě již publikovaných dat je stručný, 

což není na závadu, protože plné verze publikovaných prací jsou součástí výsledkové části 

dizertační práce. 



Předmětem autorova vědeckého bádání jsou poměrně vzácná onkologická onemocnění – 

feochromocytomy a paragangliomy. Ačkoliv se většinou vyskytují v benigní formě s dobrou 

dlouhodobou prognózou, v případě maligních variant existují výrazné individuální rozdíly 

v celkové délce přežití, navíc možnosti účinné léčby jsou stále omezené. Časná diagnóza 

těchto nádorů je klíčovým předpokladem prevence zdravotních komplikací provázející 

onemocnění, nicméně s ohledem na množství nespecifických doprovodných příznaků 

s variabilním klinickým průběhem, je obtížná. Pro tyto nádory je typické různorodé genetické 

pozadí, přičemž dle dostupných literárních zdrojů u asi 30 % pacientů byly pozorovány 

zárodečné mutace. Detekce genetické mutace může výrazně přispět ke správné diagnostice, 

zahájení včasné léčby a tím i zlepšení prognózy onemocnění. Znalost genetického profilu se 

tedy jeví jako slibný prognostický parametr, zároveň také opodstatňuje screening rodin 

pacientů s výskytem těchto vzácných onemocnění. Jak zvolené téma, tak cíle dizertační práce 

je tedy možno hodnotit jako stále vysoce aktuální a s potenciálním přínosem pro klinickou a 

onkologickou praxi.   

Autor dizertační práce si stanovil 3 základní cíle, které na sebe logicky navazují. Prvním 

krokem bylo zavedení metod pro genetické testování, včetně zjištění prevalence genetických 

změn u pacientů s oběma typy nádorů. V další fázi se autor pokusil identifikovat doposud 

neznámé prediktory ukazující na maligní formu onemocnění. V poslední fázi výzkumu se 

autor zaměřil na hledání nových léčebných možností pacientů s diagnózou zmiňovaných 

onkologických onemocnění. Cíle byly formulovány jasně a realisticky na základě v té době 

známých poznatků dané oblasti.  

Ačkoliv je prevalence i incidence onemocněné velmi nízká, díky spolupráci s několika 

renomovanými tuzemskými i zahraničními klinickými pracovišti získal autor dostatečně četný 

soubor subjektů nejen pro zavedení a ověření metody genetického testování (83 subjektů 

s diagnózou feochromocytomu, resp. 25 s diagnózou paragangliomu), ale také provedení 

dalších výzkumných analýz (např. prediktory malignity nádoru byly testovány na skupině 

čítající 149 subjektů). Metody použité v průběhu plnění výzkumných cílů byly zvoleny 

adekvátně s ohledem na zvolené cíle.   

Všechny deklarované cíle práce se podařilo naplnit a výsledky zdárně publikovat. Na základě 

předkládaných publikovaných i doposud nepublikovaných dat lze shrnout, že disertační 



práce přispěla k lepšímu poznání problematiky odhalením nových poznatků, popř. 

potvrzením či doplněním již dříve prezentovaných závěrů: 

 Mutace V600E BRAF je u obou sledovaných nádorů velmi vzácná - tato zjištění 

naznačují, že použití inhibitorů BRAF v léčbě onemocnění nemá zatím širšího využití. 

 Jako významné prediktory malignity nádoru byly identifikovány velikost primárního 

nádoru a věk pacienta v době záchytu diagnózy. 

 Podařilo se zachytit dříve nepopsanou mutaci v genu SDHB u 13leté dívky s diagnózou 

paragangliomu. 

 U čtyř dětských pacientů byly nalezeny chromozomální změny – u pacientů 

s feochromocytomem byly zachyceny ztráty 3. chromozomu nebo krátkého raménka 

3. chromozomu, zatímco u pacientů s paragangliomy se jednalo o ztrátu krátkého 

raménka 1. chromozomu. U všech pacientů byla nalezena delece na 11. 

chromozomu.  

Výsledky dizertační práce mají reálnou naději pro uplatnění v klinické praxi, potenciálně lze 

využít zejména výsledků analýz prediktorů jak malignity nádoru, tak prognózy onemocnění 

(např. ve smyslu celkové doby přežití, přežití bez onemocnění). Sekvenační metody nové 

generace nepochybně stále otevírají možnosti poznání genetické podstaty onkologických 

onemocnění, rychlé a úspěšné diagnostiky a účinného záchytu. Zdárné zavedení plánovaných 

metod genetického testování pracovišti autora umožňuje spolupráci s klinickými jednotkami 

zaměřujícími se na studium a léčbu těchto raritních onemocnění.  

Za slabší část dizertační práce bych označila prezentaci doposud nepublikovaných dat – 

výsledky jsou zpracovány do grafů, nicméně postrádám jakýkoliv jejich komentář, rovněž 

diskuse je nečekaně stručná, což je škoda s ohledem na jejich množství a zajímavost. V práci 

lze nalézt i drobné chyby formálního rázu, např. občasné typografické chyby (chybějící 

mezery) či nezavedená zkratka FEO/PGL vyskytující se pouze v abstraktu. 

Předkládaná disertační práce obsahuje originální zpracování vybrané problematiky úspěšně 

publikované v impaktovaných i neimpaktovaných periodicích a svým zpracováním odpovídá 

požadovanému publikačnímu standardu. Publikováním výsledků svého bádání v časopisech s 

náročným recenzním řízením autor dizertační práce prokázal schopnost samostatné tvůrčí 

práce a dobrou znalost studovaného tématu. Výsledky jsou prezentovány jasně s přesahem 



do klinické praxe. Oponovanou disertační práci proto doporučuji k obhajobě a rovněž 

doporučuji, aby byl po úspěšné obhajobě autorovi udělen titul „Ph.D.“ za jménem. 

Dotazy 

1. Jaký je Váš pohled na aplikovatelnost sekvenačních metod nové generace do klinické 

praxe a použitelnost jejich výstupů například při sestavování predikčních modelů při 

zohlednění limitujících faktorů těchto metod – vysoká cena analýz, úskalí interpretace 

množství generovaných dat a odhalování klinicky relevantních výsledků?  

2. Z výsledků publikace zaměřené na identifikaci prediktorů metastatického průběhu 

feochromocytomu vyplynulo, že genetické pozadí nemá, na rozdíl od velikosti 

primárního nádoru a věku pacienta v době záchytu onemocnění, souvislost s tímto 

průběhem. Nicméně, v době publikování výsledků nebyly při statistickém zpracování 

využity vícerozměrné statistické analýz, např. OPLS (ortogonálních projekcí do 

latentní struktury), které jsou s výhodou využívány při podobných sledováních. 

Nebyly tyto analýzy provedeny později s odlišným závěrem? 

3. Nově popsaná mutaci v genu SDHB u 13leté dívky s diagnozou paragangliomu byla 

zachycena i u ostatních členů rodiny, kteří byli v době vyšetření bez klinických 

příznaků. Data byla publikována v roce 2010 – máte k dispozici aktuální údaje o 

pacientce a její rodině? Probíhá kontinuální sledování ostatních subjektů vyšetřených 

v rámci dizertační práce z důvodu případného rozšíření analýz, aktualizace závěrů?   
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