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Posudek diplomové práce
Předložené Márií Tomkovou, PřF UK v Praze

Dip|omová práce Márie Tomkové se věnuje některým aspektům dědičného
onemocnění _ hereditární hemochromatózy (HH), která je důsledkem defektu HFE genu. Práce
přináší rovněŽ výs|edky studia častosti výskytu mutace c282Y V genu HFE u potenciá|ně
ohroŽené skupiny nemocných s diagnosou roztroušené sk|erosy (Rs)

Práce je psána s|ovensky, má 65 stran, je |ogicky č|eněna a pečlivě zpracována.
Úvod je jednostránkový, |iterární přeh|ed má 29 stran, ma1eriát a metody j.ou uueoeny na 10
stranách, výsledky shrnuty převáŽně tabe|árně na 4 stranách, diskuse ..1e uvedená na 2
stranách, následuje jednostránkový závěr a seznam pouŽité |iteratury na ,t1 stranách s 88
citacemi.

Literární přeh|ed je ve|mi zdaři|ým souborem podstatných informací o metabolismu
že|eza a chorobách spojených s jeho defekty, zvláštní pozornost je věnována HH a ná|ezům
zvýšeného obsahu že|eza v mozku zemře|ých s RS a dosavadním studiím vztahu RS a defektu
V genu HFE. Tímto ve|mi jasně uved|a stanovení cíle své práce (str. 9-24, str. 36-37). Zv|áštní
pozornost věnova|a autorka moŽnostem populačního skríningu se zřetelem na HH (str. 25-35).
Literární přeh|ed dokazuje skvě|é zv|ádnutí prob|ematiky a schopnost ve zhuštěné formě předat
nejdů|eŽitější informace. Jako ne|ékař postih|a disertantka velmi dobře klinické projevy spojené
s defekty v ňetabo|ismu Že|eza.

Popis metodických postupů je přeh|edný a vyčerpávající. Ve všech referovaných
metodických přístupech ukáza|a disertantka peč|ivost, pí|i a nevšední samostatnost. S p|nou
odpovědností mohu prohlásit, Že autorka metody p|ně zv|ád|a a naprosto samostatně provádě|a
v referovaném rozsahu.

Ve výsledkové části. Mária Tomková velmi přeh|ednou formou charakterizuje
skupinu 431 vyšetřených nemocných s RS (128 muŽů, 3o3 Žen) a statisticky hodnotí nálezy ve
srovnání se skupinou kontro|ní. Peč|ivě provedená studie neprokázala ve studované srupině
českých nemocných RS spojitost mezi onemocněním RS a mutací C282Y genu HFE.



K práci nemám zásadních připomínek' ojedinělé překlepy nesniŽují vysokou úroveň

zpracováné prob|ematiky' Téma je zpracováno ve|mi příkladně, jasně stanovený cí| práce by|

beze zbytku splněn, práce přináší jednoznaině interpretovatelný ná|ez, bude východiskem
k da|ším studiím.

Práci hodnotím jako vynikající a plně ji doporučuji k přijetí jako práci
diplomovou.

V Praze dne 18' května2006
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