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Molekulárně cytogenetické vyšetření chromozomových aberací v mozaice

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:
Práce se v literárním přehledu zabývá etiologií a fenotypovými projevy chromozomových 
aberací se zaměřením na aberace v mozaikách a na mechanismus vzniku jednotlivých typů 
mozaik. Probírá také některé moderní metody umožňující analýzu aberací v mozaikách. 
V praktické části se autorka s využitím souboru vzorků od 29 pacientů zabývá 
diagnostickými možnostmi a případnými omezeními metody klasické interfázní FISH při 
analýze mozaik. V konkrétních a odůvodněných případech použila pro upřesnění, resp. 
verifikaci také metod centromerické mFISH a metody CGH. Autorka upozorňuje na 
problémy spjaté s odečtením relevantních poměrů jednotlivých buněčných klonů 
v mozaikách, dokumentuje faktory negativně ovlivňující vyhodnocení preparátů a nastiňuje, 
resp. upřesňuje pravidla, která by měla být aplikována při molekulárně cytogenetických 
analýzách mozaik. Současně dokumentuje některé zajímavé kazuistiky, na jejichž příkladu 
ilustruje možnosti molekulárně cytogenetické analýzy metodou FISH.

Přístup studenta k práci s literaturou:
Diplomantka samostatně vyhledala všechny relevantní literární zdroje, prostudovala je a 
dokázala, že je schopna syntetizovat poznatky z nich a srovnat nashromážděné literární údaje 
s vlastními výsledky. Autorka v práci cituje většinu použitých pramenů přesně a jednotně, 
otázkou zůstává, zda by si použité články z internetově dostupných odborných časopisů 
nezasloužily přesnější citaci.

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):
Anna Cinkajzlová projevovala při práci značnou samostatnost, zdravou iniciativu a zájem o 
zvolené téma. Do laboratoře docházela pravidelně, resp. dostavila se kdykoli, kdy byl do 
laboratoře dodán nový vzorek. Potvrdila také svoji pečlivost, zručnost a systematičnost 
získanou již předchozím studiem oboru Zdravotnický laborant. Sama se aktivně zamýšlela 
nad možnostmi analýzy vzorků a diskutovala s námi další diagnostický postup.

Přístup studenta při sepisování práce:
Studentka potvrdila, že je schopna napsat kvalitní odborné sdělení. Jediným nedostatkem 
byla možná až příliš velká autorčina pečlivost, což se projevilo tím, že poměrně dlouhou 
dobu věnovala sepsání teoretické části a pak se při přípravě zbylých kapitol ocitla v jisté 
časové tísni. Ačkoliv mi posílala jednotlivé části k prohlédnutí, finální podobu práce jsem 
před jejím odevzdáním již nemohl zkorigovat, neměl jsem k dispozici seznam literárních 
zdrojů a seznam zkratek. Přesto se domnívám, že se autorka ani při závěrečné revizi a 
kompletaci práce nedopustila vážnějších nedostatků, až na některé závady spíše formálního 
charakteru (např. názvy „deoxyribonukleotidová kyselina“ a „ribonukleotidová kyselina“ 
v seznamu zkratek, nepřehledné „přelití“ některých tabulek na další strany).



Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka splnila všechny vytčené cíle a odvedla kvalitní práci. Nad původní plán prezentovala 
i několik zajímavých kazuistik a není její vinou, že jí z klinických pracovišť nebyly 
poskytnuty bližší údaje o fenotypu pacientů, které o daném případu poskytly komplexnější 
obraz. 
Navzdory některým drobným formálním nedostatkům hodnotím diplomovou práci Anny 
Cinkajzlové velmi pozitivně a s výsledky jsem zcela spokojen. Studentka nashromáždila 
data, která nám napomohla při řešení grantového projektu TAČR 01010931.
Přeji Anně Cinkajzlové hodně štěstí a tvůrčí invence v dalším profesním životě a vše dobré 
v životě osobním.

Návrh hodnocení školitele:

  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a)
(v případě úspěšné prezentace při obhajobě)
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