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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

Úkolem a cílem této diplomové práce bylo:  

1. provést literární rešerši o problematice amyloidóz se zaměřením na dědičně podmíněné 

typy AA amyloidózy, patofyziologii sérového amyloidu A a současné metodologické přístupy 

ke studiu a charakterizaci genetických a molekulárních příčin dědičně podmíněných nemocí 

2.  ve studované rodině s AA amyloidózou revidovat a doplnit všechny dostupné klinické 

informace o progresi nemoci, biochemické výsledky s cílem upřesnit klinický stav jedinců, 

revidovat výsledky dostupných genetických dat  

3. provést celogenomové sekvenování u vybraných jedinců a prokázat kauzalitu vybraných 

kandidátních mutací pomocí vhodných genetických a molekulárně biologických metod 

  

Určení genetické příčiny by mělo být podkladem pro zhodnocení vhodnosti terapeutických 

postupů u postižených jedinců a případně k částečnému objasnění funkce SAA1 v buněčné 

signalizaci. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Studentka Tereza  zpracovávala téma familiární SAA amyloidózy, které bylo obsahově zcela 

nové, jak pro ni, tak pro naše pracoviště. Literaturu prostudovala do hloubky a informace 

komplexně zpracovala. Použité zdroje jsou více než dostatečné, cituje  více než 100 odborných 

citací k danému tématu. Literární přehled na 25 stranách srozumitelnou formou zasvěcuje 

čtenáře do poměrně spletité problematiky amyloidóz a přináší i přehled o použitých metodách, 

které jsou součástí postupu zavedeného na našem pracovišti, pro studium příčin vzácných 

geneticky podmíněných onemocnění.  



 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři: 

 

Tereza pracovala v laboratoři aktivně, snažila se plnit pokyny školitele a kolegů, kteří ji metody 

učili. Metodické postupy pracoviště obohatila zavedením nové metody-luciferázové eseje, 

pomocí které ověřovala vliv nalezené mutace na promotorovou aktivitu. 

Práci si dokázala časově výborně zorganizovat, protože je, jako vrcholový sportovec, od dětství  

zvyklá  kloubit náročné sportovní tréninky s individuálním studijním plánem, a čas efektivně 

využít pro oboje. Díky karanténě měla také dostatek času vyzkoušet si širokou škálu metod, 

které na našem pracovišti používáme, ne jen ty, co použila při řešení své diplomové práce. 

Například se podílela i na testování koronaviru SARS-CoV-2, které se na našem pracovišti 

zavedlo a v průběhu karantény provádělo. Zpracovávala pacientské vzorky, obsluhovala 

robotický systém Tecan, zapojila se do logistiky příjmu a zpracovaní vzorku, a odesílání 

výsledků. 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Zodpovědně přistoupila i k sepsání vlastní práce, věnovala čas obsahu i formě a proto se ji, 

myslím, povedlo  předložit  výsledky jasně a srozumitelně. 

Tereza, i přes svůj sluchový handicap, dobře vládne anglickým jazykem slovem i písmem, tudíž 

neměla problém se zorientovat v potřebné literatuře, databázích, programech používaných pro 

sestavování rodokmenů, vazebnou analýzu, vizualizaci exomových a genomových dat a jejich 

zpracování. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Veškeré cíle práce byly beze zbytku splněny a dosažené výsledky budou v co nejbližším období 

součástí publikačního výstupu.  

Věříme, že určení genetické příčiny bude podkladem pro zhodnocení vhodnosti terapeutických 

postupů u postižených jedinců. 

 



Studentka bude prozatím pokračovat v kariéře sjezdové lyžařky, ale práci v laboratoři se chce 

věnovat i nadále, hlavně po ukončení vrcholové sportovní činnosti.  

Veškeré přístupy, které si osvojila v průběhu diplomové práce, zajisté využije i na jiném 

pracovišti.  Samostatný pohyb a orientaci v laboratoři bude nezbytné posílit  ještě v praxi, ale s 

ohledem na její pečlivost a preciznost bude zajisté  platnou součástí každé diagnostické, či 

výzkumné laboratoře. 

Celkově považuji práci za zdařilou a  navrhuji hodnocení „výborně“ . 

 

 

 

V Praze dne 9.září 2020      Ing. Kateřina Hodaňová, PhD. 

 

 

 

 


