
oponentský posudek diseňační přáce Anny Přistoupilové
"Využití nových metod analýzy genomu ve studiu

molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění"

Práce popisuje identiíikaci několika nových genů odpovědných za vzácná onemocnění, resp, identifikaci

nových Variant V genech s těmito chorobami Již dříVe asociovaných, spis má 73 číslovaných stran plus podobný

počet stran příloh obsahu]icích osm ólánků, které jsou podkladem disertace. Čtánt<y .,sou publikované

v renomovaných časopisech a uchazečka na nich je 3x sdílenou první autorkou a 5x spoluautorkou. Publikace

prošly recenzí V redakcích óasopisů, a proto posudek soustředím na úVodníčást práce a komentáře k publikacím,

které by měly úsilí Uchazečky prezentovat Ve shrnujícím přehledu.

V úVodu jsou představeny hlavní platformy použíVané pro sekvenování nové generace a základní

bioinformatické postupy. Poté jsou stručně popsány cíle práce a je uveden seznam publikacÍ, které jsou

podkladem práce. Následují Výsledky (komentáře k publikacím) a kapitoly "Souhrn výsledkŮ" a "Praktický Význam

dosažených Výsledků". Následuje seznam autoróiných publikací, které nejsou součástí disertace, seznam pouŽité

literatury a Výše zminěné přílohy,

Autorka měla obrovské štěstí, že mohla svoje postgraduální studium Vykonat na asi nejlepším Českém

pracovišti zabýVajícím se lidskou genetikou, které Výborně obstojí i V mezinárodním srovnání, Je jasné, Že práce

na nejprestižnějších pfojektech (myšleno tematicky, nikoliv grantově) musí mít široký záběr a 1e z definice týmová.

Tomu pak odpovídá i charakter autorství a spoluautorství na špičkových publikacích, které z takových projektŮ

vycházejí, Autorka své začlenění do vynikajícího týmu velmi dobře zúročila, což se odráží na řadě vynikajících

publikací, jak těch, na ktených je disertační práce Vystavěna, tak da|ších, které součástí práce nejsou.

Nicméně s Výše uvedeným souvisí i moje h|avni kritika: nedozvěděl jsem se, co uchazečka V jednotlivých

projektech dělala a jak je konkrétně svojí invencí a pílí posunula k úspěšnému záVěru, Toto není audit Vědeckého

Výkonu pracovlště, ale hodnocení práce jednoho studenta, a informace o jeho podílu musí být k dispozici, Tuším,

že hlavní parketou uchazečky je bioinformatika, čemuž asi odpovídá i důraz na toto téma v Úvodu (kromě

sekvenačních platforem a bioinformatiky tam mnoho Jiného není), a proto bych se rád dozvěděl, jaké bylo.iejí, jistě

důležité, přispění k bioiníormatické části prezentovaných projektů. A pokud je moje tušení chybné a dělala něco

jiného nebo úplně Všechno, tak by bylo dobré se dozvědět, jakým mutaěním screeningem, korelací s fenotypem,

novým molekulárně genetickým testem, důmyslnou funkční studií apod. uchazeóka přispěla ke zdaru každého
jednotlivého projektu a k příslušné publikaci. Prosím o začlenění těchto informací do prezentace k obhajobě,

Dalším problémem, ktený jsem jako čtenář spisu měl, byla orientace V osmi klíčových publikacÍch- Ty jsou

nejprve představeny v seznamu za kapitolou "Cile práce", kde jsou články seřazeny podle autorství (prvoautorské

jako první) a očíslovány 1) - 8), Toto číslování je pak použito v obr. 10, ktený dáVá do kontextu cile práce,

jednotlivé projekty a historicky použíVané sekvenační platformy. V kapitole "Výsledky" jsou pak pub|ikace

komentovány V pořadí podle cílů iobr, 10, ovšem bez odkazu na přílohy, Tyto odkazy jsou překvaplvě aŽ

V kapitole "Souhrn Výsledků", a jen tam se čtenář také dozví, že přílohy jsou číslovány 1a - 3c, Postgraduá|ní

student by se měl naučit, že čtenáře svých odborných prací si musí hýčkat (a recenzenty a oponenty zvláště).

Pak musí oponent samozřejmě najít drobno§ti. PoužíVat pro PcR střední rod působí divně (str. 8, 10, obr,

2, 4). zIráta smyslu a nový stop kodon znamenají nejspíše totéž (nonsense a stopgain, str, 2'l). Proč sníží
vazebná analýza počet kandidátních Variant "až na polovinu", a ne ještě Více (str, 24)? A není dnes Všeobecně

uznávaná hranice pro strukturní Varianty 50 bp, niko|iV ,l kb (str, 25)? Reference,isem cíleně nekontroloval, ale
když jsem chtěl najít název práce Nemazanyy 2013 (str, 41 ), tak jsem ji V seznamu literatury nenašel, celkově je

však práce z hlediska drobných formalit zjevně V pořádku, bez pravopisných chyb a překlepů.

Přes Výše uvedené Výhrady nepochybuji o vynika,iicí erudici uchazečky a blahopře,|i jí k dosaženým

výsledkům, Jako ostatni práce z jejího školícího pracoviště je i,|ejí práce nadprůměrná, zéjména co se týče kvality

a počtu pubiikací, na ktených se za dobu svého studia podílela. ZáVěrem tedy konstatuji, že disertační práce

prokazuje předpoklady autorky k samostatné vědecké práci a k udělení titulu Ph.D,, a jednoznaóně doporučuji

přijetí spisu jako podkladu k obhajobě, Autorce pak přeji úspěch nejen u obhajoby, ale i při dalším bádání.

prof. lng, Zdeněk Sedláček, DrSc,
18. 5. 2020




