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Cíle práce 

Cílem práce bylo určit molekulárně genetickou příčinu dysgenezí předního segmentu oka na 

souboru 12 probandů, ověřit vhodnost metod celoexomového sekvenování a Exon 

trappingu pro daný přístup. 

 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran): 79 stran + 3 přílohy 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito? 

 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  

     

 

 

 

 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

 



Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Formální úroveň práce je vynikající, včetně kultivovaného jazykového projevu, grafické 

stránky práce a obrazové dokumentace. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Úroveň práce je nadstandardní. V literárním úvodu jsou přehledně a čtivě shrnuty dysgeneze 

předního segmentu oka, včetně molekulárně genetických metod použitých při diagnostice 

pacientů. Také metodická část je velmi podrobná a přehledná, v práci byly využity vhodné 

metodické přístupy. Výsledky jsou přehledně dokumentovány a správně diskutovány.  

Cíle práce byly naplněny, i když splnění posledního cíle. „zlepšení klinického poradenství 

pacientům a jejich rodinám a tím napomoci při plánování životních cílů a rodičovství …“  

je pravděpodobně dlouhodobým cílem celé skupiny. 
 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

1. Jak vysoká je míra variability fenotypu jednotlivých onemocnění v rámci rodiny, 

případně mezi postiženými rodinami? 

 

2. Byly popsány kauzální mutace způsobující DPS pouze přímo v genech, nebo také 

v regulačních oblastech pro tyto geny? Pokud ano, kde se vyskytují častěji? 

 

3. Jaká je léčba pro pacienty s DPS? Byly na základě poznatků založených na 

moderních molekulárně genetických metodách vyvinuty nové léčebné postupy? 
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