
Oponentslý posudek diplomové práce na téma
"Studium j ednonukleotidových polymorfizmů

v kandidátních genech pro Crohnovu chorobu".

Petry Dušátkové

Diplomová práce Petry Dušátkové, má celkem 120 stran textu, včetně uvedené

literatury, která zcela odpovídá recentním odkazům a plných dvou textů původních článků,

kde jeden byl již přijat do tisku a druhý do tisku odeslán. Uvedeny jsou zásadní a základní

publikace vztahující se k studované problematice i recentní citace z posledních let.

Diplomová práce je předložena ve svázané fomě v obvyklém uspořádání. Úvodní část

obsahuje tři jasně vytýčené cíle diplomové práce. Literámí přehled je rozdělen na dvě

kapitoly. V první kapitole jsou stručnou fomou shmuty základní informace týkající se

poznatků o Crohnově chorobě a je zaměřená na současné uvažované mechanismy

etiopatogeneze j ako j sou imunitní odpověď, mikrobiální flóra, fáktory prostředí, genetická

predispozice a jiné. V druhé kapitole se Petra Dukátková zaměřuje především na

charakteristiku kandidátních genů Crohnovy choroby Tento přehled j e publikován mimořádně

instruktivně a svědčí pro dokonalý přehled diplomantky o studované problematice. Další částí

jsou materiál a metody. Tato část je velmi podrobně a fimdovaně probrána včetně tabulek a

obrázků a dává jasnou představu o povedené práci a zainteresovanosti diplomantky. Počty

vyšetřených pacientů a kontrol ukazují, Že práce diplomantky byla začleněna do týmu

vynikaj ících pracovišt' s dlouhodobou zkušeností se studovanou problematikou.

Odbomá část diplomové práce j e věnována studiu potenciálně kauzálních variant

v kandidátních genech pro Crohnovu chorobu u velké skupiny pacientů diagnostikovaných do

18 let věku i v dospělosti.

Výsledky práce byly publikovány ve dvou původních pracích, kde jeden byl již přijat do tisku

a to v časopise s IF 2,5 „ Tissue Antigens" a druhý článek odeslán k recentnímu řízení do

časopisu IF 2,0 „ Joumal of pediatric gastroenterology and Nutrition".

Výsledky prošly velmi přísným recenzním řízením a odpovídají zadaným cílům diplomové

práce Petry Dušátkové.

Závěrem: jedná se o velmi zajímavou a modemí práci, zpracovanou podle zadaných cílů a její

úroveň podle mne mnohonásobně převyšuje nároky kladené na diplomovou práci.

Proto diplomovou práci Petry Dušátkové hodnotím jako vynikající a nemám doplňující

Otázky.
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