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Předkládaná diplomová práce je psána slovenským jazykem. Sestává z kapitol 

Úvod, Literární přehled, Cíle práce, Materiál a metody, Výsledky, Diskuze, Závěr a Seznam 

použité literatury. Autorka rovněž předkládá Abstrakt ve slovenském i anglickém jazyce. 

Diplomová práce má celkem 95 stran. Práce je psána čtivě, s minimem překlepů.  

Deklarovaným tématem práce bylo zavedení metody a optimalizaci reakčních 

podmínek na detekci trizomie 21 na principu epigenetických markerů. Zaváděná metoda je 

konkrétně založena na poměru metylačně specifických sekvencí genů AIRE a RASSF1A. 

Druhým cílem bylo otestovat alternativní hypotézu, že v poměru hodnot AIRE/RASSF1A 

existuje statisticky významný rozdíl (na hladině významnosti 5 %) u těhotenství 

fyziologických a těhotenství s trizomií chromozomu 21. Třetím cílem práce bylo porovnat 

výsledky diplomové práce, která se zaměřuje na českou populaci s výsledky publikace 

Zhang et al. 2011.  

V průběhu práce se autorka zaměřila na optimalizaci reakčních podmínek – autorka 

systematicky testovala použití různého vstupního množství DNA do reakce (izolace z 1, 2 a 

5 ml plazmy), různé podmínky štěpení metylačně-specifickými restrikčními enzymy a 

rozdílné profily qPCR reakce, včetně rozdílných komerčních master mixů. Optimalizovaný 

protokol byl aplikován na soubor 29 pacientek (25 euploidní těhotenství, 4 trizomická 

těhotenství). Z výsledků relativních koncentrací cffDNA byl vypočítán poměr 

AIRE/RASSF1A pro obě testované skupiny pacientek a výsledky byly statisticky a graficky 

vyhodnocené. Na hladině významnosti 5 % však nebyl zjištěn mezi oběma skupinami 

statisticky významný rozdíl. Výsledky v tomto smyslu nepotvrzují závěry publikace Zhang 

et al. 2011, že by testovaný přístup bylo možné použít k odlišení těhotenství s T21 od 

fyziologických těhotenství. Autorka v diskuzi velmi komplexně diskutuje důvody odlišných 

zjištění a v kapitole Závěr stručně a jasně definuje své závěry ke všem třem cílům práce a 



RNDr. Martina Putzová, Ph.D. 

vedoucí laboratoře molekulární genetiky GENNET, s.r.o., 

pilotního pracoviště pro diagnostiku nejčastějších aneuploidií metodou QF-PCR  

 

 

konstatuje, že testovaný přístup neumožnuje odlišení fyziologického těhotenství od 

těhotenství s Downovým syndromem.  

 

Drobný komentář 

 

V literárním přehledu autorka charakterizuje cffDNA a uvádí možnosti testování a 

výhody využití neinvazivních screeningových metod oproti invazivním vyšetřením. Ráda 

bych v tomto smyslu obrátila pozornost i na nevýhody testování (cffDNA pochází 

z placenty, která nemusí zcela odpovídat plodu, jak autorka správně uvádí – stálo by 

proto za úvahu zmínit i negativa neinvazivního přístupu) 

 

 

Závěrečné hodnocení 

 

Celkově se jedná o kvalitní práci, autorka prokázala schopnost systematicky 

naplánovat experiment a statisticky jej zhodnotit. Bc. Soňa Laššáková ve své práci 

prokázala tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a její práce a výstupy splňují 

standardní nároky kladené na obhajobu diplomové práce v našem oboru. 

 

 

Práci rozhodně doporučuji k obhájení. 
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