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Vec: RNDr. Petr Grossmann - oponentský posudok 
 

Vážená pani Černá,  

  

na základe Vašej písomnej žiadosti listom zo 16.2.2012 som vypracoval oponentský 

posudok doktorskej dizertačnej práce RNDr. Petra Grossmanna na tému: „Genetické změny 

adnexálních nádorů kůže.“  

Moje písomné stanovisko som vypracoval na základe predložených materiálov a 

osobných poznatkov. 

 

 

Predložená doktorská dizertačná práca pozostáva zo zhrnutia autorovej publikačnej 

činnosti zameranej na molekulárnu patológiu.  

Autor pri členení práce postupoval logicky a aj napriek komplikovanosti vlastnej témy 

prehľadne. Venoval sa zvlášť hereditárnym nádorovým adnexálnym ochoreniam a zvlášť 

sporadickým nádorovým adnexálnym ochoreniam:  jednak  po klinickej stránke, ale 

predovšetkým po genetickej, so zameraním na konkrétny zodpovedný gén a jeho konkrétnu 

mutáciu. Samozrejme, dôraz kládol na druhú menovanú. Takto „zanalyzoval“ v podstate 21 

rôznych nádorov resp. ich variantov a 7 rôznych génov v rôznych „variáciách“. Pre každý 

skúmaný gén si stanovil 1 až 3 ciele. Výsledky zhrnul vo forme prehľadu prác 

publikovaných/prijatých (9/2) v odborných karentovaných medicínskych časopisoch,  ktorých 



prvým autorom alebo spoluautorom bol on sám. „Bonusom“ je súbor abstraktov ďalších 

autorových prác, venovaných taktiež molekulárnej patológii (spolu 16). 

V kapitole „Záver“ RNDr. Petr Grossmann konkrétne uviedol dosiahnuté výsledky pre každý 

skúmaný gén a klinickú jednotku zvlášť. 

 

Kvalita reprintov a viazanie práce sú vo výbornej kvalite. 

 

Aktuálnosť zvolenej témy 

Tému predloženej doktoranskej dizertačnej práce nevyhnutne každý „moderný“ resp. súčasný 

patológ musí považovať za aktuálnu a prospešnú. Autor  ňou totiž jednoznačne dokazuje, že 

súčasná patológia sa bez genetiky nezaobíde a v krátkej budúcnosti bude na nej závislá viac 

a viac (bez ohľadu na charakter a histogenézu nádorových ochorení). Diagnostika vybraných 

dermatopatologických benígnych aj malígnych lézií, na ktoré sa autor sústredil konkrétne, je 

širokou a dôležitou skupinou. Povšimnutiahodná je škála popisovaných lézií, podrobnosť ich 

genetických analýz a precíznosť ich diagnostických postupov.   

 

Zvolené metódy spracovania 

Špecifickosť témy sama o sebe určuje metódy spracovania. 

 

Ciele a výsledky práce 

RNDr. Petr Grossmann si stanovil vo svojej doktorskej dizertačnej práci, dá sa to tak povedať, za 

hlavný cieľ dokázať, že k presnej a jednoznačnej diagnostike viacerých adnexálnych nádorových 

ochorení kože dnes jednoznačne patrí precízne genetické vyšetrenie, čo sa mu aj v plnej miere 

podarilo. Svoju výnimočnú a dlhoročnú snahu a odbornosť zdokumentoval aj bohatou 

publikačnou činnosťou, ktorá je v tejto oblasti skutočne obdivuhodná, ale samozrejme  úzko 

súvisí s prácou jeho školiteľa, doc. MUDr. Dmitryho Kazakova, CSc. a celkovým dobroprajným 

pracovným prostredím Šiklovho patologicko-anatomického ústavu v Plzni.  

 

 



Pripomienky k predloženej dizertácii 

Nemám zásadné pripomienky  
 
Otázky na autora 

Pre RNDr.Petra Grossmanna mám pripravený iba jediný dotaz: 

V článku "Novel and recurrent germline and somatic mutations in a cohort of 67 patients from 48 

families with Brooke-Spiegler syndrome including the phenotypic variant of multiple familial 

trichoepitheliomas and correlation with the histopathological findings in 379 biopsy specimens" 

sú zhrnuté všetky doteraz Vami a Vašim kolektívom nájdené mutácie. Ako si vysvetľujete, že 

frekvencia mutácií u pacientov so syndrómom MFT je zhruba polovičná (40%) než u pacientov 

s BSS syndrómom (80%)? 

 
Záver 

Predložená doktorská dizertačná práca spĺňa všetky požiadavky a preto odporúčam, aby bola 

pripustená k ďalšiemu konaniu. Bez výhrad odporúčam, aby po obhajobe bola RNDr. Petrovi 

Grossmannovi udelená vedecko-akademická hodnosť PhD. 
 
 

V Bratislave, 23.3.2008 

 

 

                                                         Doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc. 


