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Předložené písemné podklady pro obhajobu (dizertační práce, autorský referát) poskytují ucelený 

přehled o řešené problematice. Jsou sepsány v českém jazyce. 

 Uchazečka předložila spis o 82 stranách textu a 9 přílohách, publikacích s prvním autorstvím či 

spoluautorstvím dizertantky. Zvolila méně ortodoxní členění práce na tři hlavní části – rozsáhlý teoretický 

úvod, komentář k jednotlivým vlastním publikacím a opravdu krátkou souhrnnou diskusi se závěrem. 

Proti zvyklostem nejsou jasně (a samostatně) formulovány cíle práce (zčásti je nahrazuje odst. 2.1 na 

str. 39) a není přiložen seznam použitých zkratek. 

 Úvod a přehled literatury vyčerpávajícím způsobem (na 30 stranách) zaznamenává současný stav 

poznání typologie, morfologie a funkce řasinek a znalostí o genetické heterogenitě PCD (tj. proteinovém 

složení cilií), možnostech a strategiích molekulárně genetického (laboratorního) vyšetřování. 

Odpovídající pozornost je věnována klinické symptomatologii u dětí (ale i prenatálně a u dospělých), 

postupně se zpřesňující komplexní diagnostice (včetně molekulárně genetické) a diferenciální 

diagnostice. Nakonec se dizertantka dotkla dispenzární péče o nemocné děti s PCD se zaměřením na 

prevenci komplikací (význam farmakologické léčby, dechová rehabilitace, očkování aj.). 

 Soubor vlastních prací autorky, které jsou přílohami spisu, pokrývá širokou problematiku 

onemocnění primární ciliární dyskinezí (PCD) od klinické suspekce, přes molekulárně genetickou 

diagnostiku až po klinickou péči a edukaci zdravotníků. Doktorandka je první autorkou dvou publikací (a 

spoluautorkou další) zaměřených na molekulárně genetickou podstatu a diagnostiku u PCD. Dále je 

společnou první autorkou u jedné publikace o možnostech automatizace zpracování videomikro-

skopického záznamu pohyblivosti řasinek. Také je spoluautorkou publikace hodnotící propad vz/růstu 

dětí s PCD. Konečně je první autorkou 4 souborných a přehledových článků (3 v českém a 1 v anglickém 

jazyce).  

Práce jsou většinou publikovány v (zahraničních) recenzovaných časopisech (5 jich je 

prezentováno v databázi PubMed) a vycházely od r. 2009, poslední z autorčiných publikací vyšla 

v květnu 2016. Protože dizertace má vročení 2015, je možno se domnívat, že právě na tuto poslední 

publikaci se čekalo s obhajobou. A tak alespoň v autorském referátu měla být aktualizována její 

bibliografická citace (totiž: 2016 May;51(5):498-509). Jinak je tato práce opravdu cenným příspěvkem 

k poznání spektra mutací v příčinných genech PCD v české populaci a k jejímu zpracování lze autorům 

pogratulovat (vstupní vysvětlující work-flow, přehledné a přitom daty nabité tabulky). Oceňuji též 

ekonomickou rozvahu nad jednotlivými variantami vyšetřovacího algoritmu na úrovni DNA. 

Problematické je hodnocení publikace zařazené v podkapitole 2.5 (komentář autorky začíná na 

str. 58 disertace). V práci je jako příloha použita pracovní verze (uvedena jako Pediatrie pro praxi, 2013, 
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14(4): 188-191), takže oproti publikované finální verzi (Pediatrie pro praxi, 2013, 14(6): 368-371) 

obsahuje ještě některé drobné chyby. Navíc, jako spoluautor je v bibliografickém záznamu vytrvale 

uváděn dr. J. Uhlík, ačkoli není mezi autory ani v nerevidované ani ve finální verzi. Sama tato publikace 

(v ČJ) je čtivá a zavedení klinického indexu PCD do praxe považuji za důležité, dle mého se však jedná 

spíše o přehledový, edukativní text (proto takto mnou výše zařazen). Hlavní zádrhel spatřuji v tom, že text 

na str. 58 až 62 disertace nijak nekoresponduje (nebo jen minimálně) s obsahem citovaného článku. Buď 

je tento text o definici (a výpočtech kolem) klinického indexu PCD spolu s ROC křivkami obsažen 

v jiném článku autorky, nebo se jedná zatím jen o „rukopis“, který teprve publikován bude. Ale to není 

v textu vůbec signalizováno. Jinak je obsah, metodika, výsledek a poslání/závěry této podkapitoly (2.5) 

srozumitelné a, jak jsem zmínil, důležité a potřebné. 

Literatura (kapitola 6., celkem 14 stran textu) obsahuje 166 položek, u třech (103., 148. a 165.) 

není uveden rok publikace (shodně 2010). Citace pokrývají léta 1962 (původní popis syndromu, později 

Kartagenerova) až 2015, se dvěma (nenáhodnými!) maximy 2007-2009 a 2012-2014; rok 2015 je, žel, 

zastoupen jen třemi citacemi.  

Autoreferát: přehled studované problematiky (zkrácený úvod disertace samotné) je dostatečný, 

obecné aspekty jsou doloženy četnými citacemi. Opět, cíle disertace nejsou zřetelně formulovány. 

Zmatečné jsou odkazy na autorčiny publikace v disertaci: kap. 2.2 (str. 18 autoreferátu) uvedena jako 

příloha 3 (má být 4), kap. 2.3 (str. 20) uvedena jako 4 (má být 5) a kap. 2.4 (str. 22) uvedena jako příloha 

5 (má být 6). Tabulka 1 (str. 9, je lehce zjednodušenou verzí téže tabulky v textu dizertace), utrpěla 

zalomením na jednu stránku; jednotná výška řádku pak nejenom skryla plné znění záhlaví sloupců, ale na 

více místech tabulky i plnou informaci k jednotlivým genům. K větší srozumitelnosti úvodu 4. odst. na 

str. 6 autoreferátu chybí ocitovat aspoň minimum z poznámky pod čarou na str. 9 dizertace. Jinak se 

v referátu často objevují identické nedostatky, které komentuji v dizertaci. 

  

Téma identifikace nemocných s PCD považuji za aktuální a nemoc, ve shodě s autorkou 

(autorským kolektivem), za nedostatečně diagnostikovanou v naší populaci. Některé (molekulárně 

genetické) charakteristiky naší dětské populace z pera autorky (a celého řešitelského kolektivu) jsou 

prioritní. Jestli jsem dobře počítal, tak byly v práci z r. 2012 publikovány 4 (v té době) nové mutace 

v příčinných genech a v práci z r. 2015 dalších pět nových mutací. Jakkoli práce popisuje komplexní 

postup v identifikaci PCD u dětí a dospívajících, význam bude mít i pro diagnostiku tohoto heterogenního 

onemocnění v dospělé populaci. Domnívám se též, že některé výstupy tohoto výzkumu najdou uplatnění 

v diagnostice a klasifikaci sekundárních ciliární dyskinezí (SCD), jakkoli se u nich uplatňují (zdá se, že 

převážně) environmentální faktory. 

 Musím, žel, konstatovat, že v předkládaném spisu a též v autorském referátu se dizertantka 

nevyhnula některým formálním, obsahovým a stylistickým nedostatkům. Tyto chyby (jsou rozebrány 

dále) však nesnižují odbornou kvalitu disertační práce. 

 

Vybrané chyby či nepřesnosti (formulace, terminologie, pravopis, typografie; v autoreferátu, A, 

v dizertační práci, D; doplněné o číslo strany): 

- ve většině užití přívlastku genetický (příp. příslovce geneticky) v textu (D i A) se ve skutečnosti jedná o 

význam molekulárně genetický, a takto by mělo být používáno! (vztahuje se i na anglický Abstract) 

- opakované užití pojmu ancestrální mutace genu SPAG1 – není vysvětlen (např. A 4, D 65) 

- D 8, začátek 1. odst. zdola: chybí nějaké další sloveso (znalosti mohou narůstat, rozšiřovat se či být větší 

a větší, ale z podstaty věci nemohou být dokonalejší); dále pak namísto: parciální podoba, lépe: podobná 

klinická prezentace. 

- D 13, název kapitoly 1.3 doplnit o PCD, příp. onemocnění spojeného s PCD 

- D 14, 2. ř.: nejúspěšnější evropské země – vyjádření je poněkud neobratné 

- D 15, název kapitoly 1.4.2 za dvojtečkou je zbytečně expresivní 

- A 8, 2. odst. zdola: měl zůstat ročník 2009 (jako je v D 15),  

- D15 3. ř. zdola (A 8, 5. ř. zdola): vyjádření „k dnešnímu dni“ je kdy?, začátek, léto či konec r. 2015?? 

- D 23, 2. odst. shora, 3 větu přeformulovat – obsahuje 2x důsledkem/důsledky 

- D 33, 1. odst. shora (A 12, 3. odst. zdola), doporučuji výrazněji formulačně odlišit kauzální terapii a 

(sice soustavnou, ale) podpůrnou modifikující terapii, tj. prevenci komplikací a sekundární morbidity. 

- D 33 (A 12), dole: Terapeutické postupy se soustřeďují … 



- A13, dole: Naše práce se soustřeďuje … 

- D 40 (A14), 2. odst., 1. ř.: má být mn. č. pacienti; dále slovosled, lépe: celkem 13 (z celkem 100) exonů 

- D 40, 3. odst. zdola (A 15, 4. odst. zdola): (snad) lépe česky esej; v násl. odstavci odstupňovat: 

podezřelé varianty a zjištěné mutace; úplně dole pak lépe: PCD byla objasnitelná … (namísto pův. bylo 

objasnitelné) 

- A 15, na konci 1. odst.: samotně, má být samotná (na D 42 je správně) 

- D 43, 2. odst. zdola: argumentujeme, lépe snad: dokládáme, diskutujeme 

- D 44 až D 48: strany (potištěné tabulkami na šířku) nejsou očíslovány 

- D 49: očekával bych doplnit komentář (jednou dvěma větami), jaký byl výsledek ve vzorcích zaslaných 

do Edinburghu či Londýna; z četby článku samotného to nevyplývá. 

- D 50, 2. odst. zdola, 2. ř.: z reálných vzorků, lépe: nativních vzorků 

- A18 dole: méně srozumitelné než nekrácený originál (srovnej D 50, posl. odstavec) 

- D 58 až 62: hodnocení viz výše, v Grafu 1 na str. 60 chybí/skryt popisek svislé osy. 

 

Dotazy k obhajobě:  

1) Molekulární genetika: Je zřejmé, že publikace jsou výsledkem týmové spolupráce (dr. Dušátková, 

školitel doc. Cinek, kliničtí konsultanti), nicméně, můj první dotaz směřuje na konkrétní podíl 

doktorandky při plánování a realizaci výzkumné a diagnostické práce v DNA laboratoři. 

2) Formální genetika: Nemocní jedinci jsou buď tzv. složení heterozygoté nebo homozygoté. Jaký typ 

dědičnosti byste předpokládala? Pokusili jste se, stejně jako u nemocných dětí, vyšetřit a dokumentovat 

fenotyp jejich „zdravých“ rodičů a sourozenců? Příp. lze něco podobného najít v literatuře? Jsou 

„úplně“ zdraví? 

3) Epidemiologie: Zajímalo by mne, zda se v literatuře podařilo identifikovat jedince (příp. rodinu), kde 

by se vyskytly současně patogenní mutace ve více genech z výčtu v Tabulce 1 a jaký byl fenotyp. 

V souboru vyšetřených ve FN Motol takový jedinec není. Nicméně, jaká je pravděpodobnost záchytu 

takového jedince? 
4) Modelování ve fyziologii: Se zájmem jsem si přečetl článek ze spolupráce s pracovištěm v Leicesteru. 

Je možné považovat výsledky získané na modelu – zde konkrétně ependymální ciliální buňky 

potkaních mláďat či respirační epitel horních cest dýchacích – za dostatečné pro zobecnění na další 

lokalizace, tj. řasinky dolních cest dýchacích či v genitálním traktu. 

5) Experimentální uspořádání: Je nějaký český ekvivalent slova bias? 

 

Závěr a doporučení:  
Disertační práce MUDr. Jany Djakow na téma Aspekty identifikace pacientů s primární ciliární 

dyskinezí prokazuje předpoklady autorky k vědecké práci a splňuje podmínky, aby byla přijata 

k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby pak splňuje podmínky k udělení vědeckého titulu PhD. 
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