
 

Posudek na disertační práci MUDr. Pavlíny Skalické „Geneticky 
podmíněná onemocnění rohovky: možnosti včasné detekce, 
ovlivnění vzniku a progrese“. 

 

Disertační práce má 71 stran textu, 21 obrázků, 9 tabulek,  10 
literárních příloh, 128 citací z literatury a 44 webových zdrojů. 

Autorka se v disertačním spisu zaměřila na diagnostiku dědičných 
chorob rohovky  pomocí genetického testování. Stanovení správné 
diagnózy je stěžejní pro klinickou praxi a především pro prevenci 
ztráty zrakové ostrosti. 

Práce má obvyklé členění, je psána kultivovanou češtinou a je  logicky 
uspořádaná. Obrazová dokumentace je velmi kvalitní, obrázky i 
tabulky jsou ilustrativní a vhodně umístěné.  

Formálně je rozdělena do šesti kapitol. 

V první kapitole charakterizuje rohovku,  dědičná onemocnění 
rohovky a vývojové anomálie. Zevrubně rozebírá rohovkové dystrofie 
včetně diferenciální diagnostiky. 

Ve druhé kapitole autorka jasně definuje cíle práce: 

1. Identifikovat  v české populaci jedince a rodiny s geneticky 
podmíněnými chorobami rohovky pomocí klinického vyšetření a 
zobrazovacích metod 

2. Charakterizovat klinické znaky rozšiřující poznatky o fenotypu 
3. Odebrat biologický materiál od postižených jedinců a jejich 

rodinných příslušníků 
4. Identifikovat patogenní varianty a prokázat jejích příčinnou 

souvislost s popsaným fenotypem 
5. Zavést molekulárně genetické metody do klinické praxe 



6. Aplikovat poznatky do výzkumu nových cílených léčebných 
postupů na buněčné úrovni 

7. Využít získané poznatky v klinickém a genetickém poradenství 

 

Třetí kapitola je věnována  souboru a metodice, detailnímu 
klinickému vyšetření sledovaného souboru a genealogické analýze. 
DNA autorka izolovala z leukocytů venózní krve nebo buněk bukální 
sliznice. Součástí kapitoly je rozbor laboratorních vyšetření. 

Výsledky jsou detailně popsány ve čtvrté kapitole. Molekulárně 
genetická příčina monogenně děděných vývojových anomálií a 
dystrofií rohovky byla zjištěna  u 44 českých nemocnýchz 19 rodin. 
Předmětem sledování byla mřížková dystrofie, Schnyderova dystrofie, 
zadní polymorfní dystrofie (PPCD) typ 3 , kongenitální hereditární 
endotelová dystrofie, cornea plana a syndrom křehkých rohovek. 
Autorce se během postgraduálního studia podařilo sestavit 
z diferenciálně diagnostického hlediska  unikátní soubor případů 
paraproteinové keratopatie. Genotypizace 132 nemocných s 
Fuchsovou endoteliální dystrofií rohovky (FECD) vedla k průkazu 
repetic u více než 80 %.  

Nejvýznamnější je objev nového genu GRHL2, jehož mutace  
způsobují PPCD typ 4. Prokázalo se tak, že mechanismem  známých 
typů PPCD je abnormální aktivace  epitelo-mezenchymální tranzice 
epitelu rohovky.  

 

V bohaté diskuzi se postupně věnuje charakterizovaným klinickým 
jednotkám, fenotypové variabilitě a korelaci s genotypem, přínosu 
genetického vyšetření v diferenciální diagnostice, významem 
sekvenování, souvislostí mezi variantou a fenotypem a především 
aplikací poznatků do léčebných postupů na buněčné úrovni. 



Poslední kapitolu uzavírá autorka tím, že správně provedená a 
interpretovaná molekulárně genetická analýza potvrdí onemocnění, 
vede k přesnějšímu odhadu prognózy a pomáhá k vývoji a zavedení 
cílené léčby.   

Práci hodnotím velmi kladně.     

Vzhledem k tomu, že je toto aktuální široké  téma komplexně 
zpracované, nemám k vlastní disertační práci dotazy. Práce má 
vysokou odbornou vědeckou úroveň, o čemž svědčí mj. přiložené 
publikační výstupy.  

Vzhledem k významným výstupům, zavedené metodice a zkušenému  
týmu spolupracujících specialistů, se nabízí myšlenka zřízení 
celorepublikového centra pro geneticky podmíněná onemocnění 
rohovky. Ráda bych se autorky zeptala, jaký  je  její názor? 

 

Závěrem  mohu konstatovat, že MUDr. Pavlína Skalická beze zbytku 
splnila stanovené cíle. Podařilo se jí několik nových významných 
objevů, včetně identifikace nového genu GRHL2.  

Implementace  výsledků postgraduálního studia doktorandky do 
klinické praxe, vede k prevenci druhotných komplikací se ztrátou 
zrakové ostrosti.  

Je zřejmé, že MUDr. Pavlína Skalická je v dané problematice 
erudovaný odborník. Je schopná samostatné vědecké práce, že se 
dané problematice dlouhodobě věnuje a spolupracuje s řadou 
zahraničních pracovišť. 

Její publikační činnost je bohatá. Je autorkou nebo spoluautorkou 13-
ti prací v časopisech IF, a to ve více než v polovině vyšším než je 
medián oboru. Dvanáct publikací  tvoří recenzované články. Je 
autorkou kapitol ve dvou  knihách, několika statí ve sbornících a 
spoluautorkou dvou odborných publikací. 



Disertační práce MUDr. Pavlíny Skalické vysoce převyšuje požadavky 
na doktorskou disertační práci.   

Po úspěšné obhajobě doporučuji autorce udělit titul Ph.D. 

 

V Brně  dne 1. 9. 2020 

 

Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. 


