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GENETICKÉ POZADÍ OBEZITY A JEJÍ LÉČBA BARIATRICKOU CHIRURGIÍ 
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Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, studijní obor Antropologie a genetika člověka 

Školitelka: doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. 

 

Tématy předkládané dizertační práce Mgr. Olgy Lischkové jsou dvě vysoce aktuální 

oblasti obezitologického výzkumu: analýza vlivu polymorfismů kandidátních genů pro obezitu 

na antropometrické, metabolické a hormonální parametry u specifických skupin jedinců, 

druhou část následně tvoří studie vlivu různých typů bariatrických operací na detailní 

metabolický a hormonální profil extrémně obézních pacientek. 

Předložená dizertační práce má rozsah 146 stran a je psána formou komentovaného 

souboru původních publikovaných prací. Základ práce tvoří 6 originálních publikací z let 2013-

2015 v odborných časopisech s IF; ve dvou případech se jedná o práce prvoautorské (+ jedna 

publikovaná odpověď na letter to the editor). Mimo tuto základní sadu autorka uvádí úctyhodný 

počet dalších 9 publikací, bezprostředně s tématem dizertace nesouvisejících. Práce je psána 

čtivou češtinou, má logickou strukturu, velmi pečlivě je zpracována i typograficky (v celé práci 

jsem nalezl jediný překlep na str. 29 „u několika dětím“). Velmi pozitivně hodnotím také fakt, 

že i když se jedná o komentovaný soubor publikovaných prací, je samotný komentář 

plnohodnotným a koncizním textem. 
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Literární přehled zdařile shrnuje poznatky o obezitě z různých aspektů – etiologie, 

klasifikace, komplikací i léčebných modalit. Zvláštní pozornost je věnována tématům zásadním 

pro samotnou experimentální část práce, tedy hormonální regulaci energetické rovnováhy, 

genetice obezity a bariatrické chirurgii. Citace recentních zdrojů je adekvátní, obzvláště zdařilá 

je volba a zpracování obrazové dokumentace. 

Mgr. Lischková ve své dizertační práci ověřovala 2 hlavní hypotézy, na základě kterých 

vytyčila pět hlavních cílů a pro každý jednotlivý cíl pak předkládá výsledky s diskuzí ve formě 

publikací. Metodologické portfolio je skutečně velmi široké, od antropometrie přes biochemii, 

funkční testy až po metody molekulárně genetické, je přesně specifikováno, jak se na 

jednotlivých postupech podílela Mgr. Lischková. Jednotlivé hypotézy ve světle získaných 

výsledků jsou pak diskutovány adekvátně v kontextu současného stavu poznání nejen 

v samotných publikacích, ale i celkově v samotné dizertační práci.  

Lze shrnout, že předložená dizertační práce přináší nové prioritní výsledky hned 

v několika oblastech, jednak přináší molekulárně genetickou charakteristiku kandidátních 

polymorfismů v geoetnicky a klinicky specifických kontextech, jednak významně rozšiřuje 

naše znalosti o metabolických důsledcích bariatrických operací. Představuje tak významný 

příspěvek k vědeckému poznání v oblastech metabolismu, endokrinologie a genetiky obezity. 

 

Komentář 

Vzhledem k tomu, že veškeré výsledky, které jsou podkladem samotné dizertační práce, prošly 

rigorózním procesem peer-review v impaktovaných časopisech, mám k práci samotné jen 

následující doplňující připomínky/dotazy: 

1. Na straně 24 uvádíte mezi možnými zdroji „hidden heritability“ interakce mezi geny, 

geny a prostředím, případně faktory epigenetické. Jaký je Váš názor na potenciální 

úlohu vzácných alel ve smyslu clan genomics (Lupski et al., Cell. 2011 Sep 

30;147(1):32-43) u běžných forem multifaktoriální obezity? 

2. Vaše práce odhalila řadu asociací kandidátních polymorfismů se znaky spojenými 

s antropometrickými či metabolickými aspekty obezity u konkrétních, specificky 

vymezených skupin (pohlaví, PCOS, hormonální antikoncepce apod.). Pokud byste 

připravovala prediktivní genetický panel pro obezitu v české populaci, jak významně 

by se tato zjištění projevila v jeho skladbě? 

3. Ač téma mikrobiomu stojí mimo oblast zkoumanou v rámci dizertační práce, existují 

doklady, že různé typy bariatrických operací ovlivňují různým způsobem složení 

mikrobiomu a tedy potenciálně i výsledný antiobezitický efekt samotné operace? 




