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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Petry Paulasové 

V Olomouci 5. 9. 2013 

Předložená disertační práce s názvem „Využití molekulárně cytogenetických metod v reprodukční 

genetice“ zachycuje v úvodu historii a přehled problematiky studia chromozomových abnormalit (CA) 

u lidských gamet, uvádí základní rozdělení těchto abnormalit a nejvýznamnější souvislosti CA 

s reprodukcí a infertilitou.                                                                                                                                 

Další kapitola popisuje cytogenetické a molekulárně cytogenetické metody, kterými lze studovat 

chromozomální změny a odchylky, od klasických postupů přes hybridizační techniky in situ s využitím 

PNA sond až k arrayCGH platformě. 

Následuje experimentální část, která začíná stanovením 3 cílů: 

1) Stanovení úrovně aneuploidie v gametách, PB a preimplantačních embryích pomocí PNA 

sond a komparativní analýza technik PNA-FISH versus PRINS 

2) Studium chromosomových aneuploidií ve spermiích nosičů zárodečné mutace v genu 

TP53 

3) Studium varianty rs6836703: G>A v ART3 genu a její vliv na spermatogenezi u české 

populace mužů s oligozoospermií a azoospermií 

 

Splnění cílů je dokumentováno formou pěti komentovaných publikací.  

První cíl je řešen pomocí 3 prací, z nichž první má charakter původní práce, druhá popisuje principy a 

možnosti využití metod PRINS a hybridizace s PNA sondami a cituje výsledky z autorčiny původní 

práce. Třetí práce je přehledový článek a shrnuje využití PNA sond v genetické diagnostice a opět 

cituje autorčinu původní práci na toto téma.                                                                                                                                                                                 

Splnění 2. cíle je podpořeno  původní prvoautorskou prací. 

Splnění 3. cíle dokládá autorka původní prací, ve které je součástí autorského týmu. 

Disertační práce nepatří mezi klasicky vypracované, ale má spíše charakter časosběrného 

dokumentu, který spojuje velmi volně navazující témata v průběhu takřka 10 let. Poslední cíl je 

molekulárně cytogenetické problematice odkloněn, i když splňuje sounáležitost s reprodukční 

genetikou. 
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K disertační práci mám následující připomínky: 

1) Autorka by mohla popsat a porovnat s array CGH i další současné techniky používané v PGD 

(array SNP, možnosti využití potenciálu MPS....). 

2) Citace některých údajů chybí anebo i když jsou citovány, tak jsem je v citovaném článku nenašel 

– např. str.11: „CA se vyskytují u 40 – 50% lidských plodů v časných fázích těhotenství a u 0,85% 

novorozenců (Hassold et al., 2007)“. Navíc jsou citovány místo původních zdrojů články 

přehledové. 

Závěrečné hodnocení  

Autorka v předložené práci dokazuje orientaci v problematice molekulárně cytogenetických analýz, 

v rámci disertační práce předložila 5 publikací v impaktovaných odborných periodikách s významným 

citačním ohlasem. 

I přes určitou tématickou nesourodost, splňuje autorčina souborná publikace požadavky kladené na 

disertační práci. Práci doporučuji k obhajobě a na základě úspěšné obhajoby doporučuji udělit titul 

Ph.D. 

Radek Vodička 


