
Posudek disertační práce MUDr J. Djakow: Aspekty identifikace pacientů s primární 
ciliární dyskinézí. 
 
Disertační práce je koncipována jako soubor 5 původních a 4 přehledových publikací 
věnovaných genetice primární ciliární diskinéze (PCD), diagnostickým přístupům 
k PCD a růstu pacientů s PCD. Obsahuje 82 stran vlastního textu a 8 přiložených 
publikací. Vlastní práce je členěna do kapitol Úvod a teoretická východiska práce (38 
stran), Vlastní publikace a rukopisy s komentáři (35 stran.), Souhrnná diskuze a 
závěr (2 strany) Souhrn (1 strana),  Summary  (1 strana), Literatura (4 strany) a 
Seznam příloh s přílohami.  
Hlavním cílem práce bylo zlepšení diagnostiky PCD, tak aby mohla být odhalena 
dříve než současně dostupnými metodami. Proto se autorka zaměřila na možnosti 
genetických vyšetření a zabývala se i možnostmi hodnocení frekvence pohyblivosti 
řasinek. Práci pak rozšiřují studie růstu pacientů s PCD a možnostem klinické 
diagnostiky PCD jejichž opakovaná respirační onemocnění mohou být způsobena 
PCD.  
Stěžejní částí dizertace jsou tři práce věnované genetickým základům PCD 
publikované v uznávaných odborných periodicích. 
V uspořádání práce vidím dva problémy: 1) výsledky, grafy a tabulky jsou často 
prezentovány dvakrát a 2) pochopení významu práce je složitější než při klasickém 
uspořádání práce. 
Úvodní přehledová část je výstižným shrnutím problematiky. Vzhledem k rozdílným 
přístupům k problematice PCD je ale souhrnná hypotéza práce definována velmi 
obecně, takže její potvrzení či vyvrácení (jak autorka sama uvádí) možnosti 
dizertační práce přesahuje. Použité laboratorní metody jsou moderní, odpovídají 
stanoveným cílům. Popis vyšetřovaných pacientů je přesný. Kritický pohled na 
použité metodiky je důležitou součástí vědecké práce, proto by se měl objevit i 
v souhrnné diskusi a nejen v diskusích v jednotlivých publikacích. Souhrnný závěr by 
měl přínos práce formulovat jasněji.  
Dotazy a připomínky: 
Poruchy růstu se při PCD projevují až v 5 letech. Znamená to, že porucha růstu 
nesouvisí s genetickým podkladem choroby?  
Tabulka 4 v české části textu není vysvětlena.  
 
Celkové hodnocení: 
Autorka využila kombinace fyziologické metody (hodnocení pohyblivosti řasinek), na 
jejímž vývoji se podílela a genetických metod k zavedení diagnostiky PCD. Její 
publikace přinášejí nové poznatky a prokazují schopnost samostatné vědecké práce. 
Proto doporučuji udělit MUDr J. Djakow po úspěšné obhajobě titul PhD.  
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