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1 Jazyková a grafická úprava
2 Formální a obsahová stránka práce
3 Vhodnost použitých metod
4 Způsob zpracování a vyhodnocení
5 Správnost získaných výsledků
6 Vlastní přínos
7
Doplnění hodnocení, připomínky, dotazy:
Jazykové zpracování, včetně minima překlepů, je na vysoké úrovni a nelze mu nic vytknout. Úvod je
jazykově graficky i obsahově zpracován nadprůměrně. Grafické zpracování výsledků MLPA však není
šťastně zvoleno. Rukou vepsané popisky, které nejsou často čitelné a ani v legendě vysvětlené dají
vzniknout pocitu nepečlivosti. Práce naplňuje požadavky na formální zpracování. Výsledky jsou v textu
dobře strukturovány a jednoznačně definovány. Po obsahové staránce bych uvítal přesnější zpracování
grafického vyjádření výsledků MLPA, především kitu P018. Zde nelze přesně rozpoznat které sondy byly
deletovány nebo zmnoženy. Předpokládám, že byly použity dvě verze kitu, což není v práci uvedeno. V
metodice postrádám sekvenci primerů pro real-time PCR a způsob vyhodnocování MLPA. Poslední verze
kitu, kterou jsem měl možnost získat z MRC Holland neodpovídá použitým variantám kitu. Možná by
práci pomohlo i lepší grafické uspořádání změn ve sledované oblasti. Výběr metod je jednoznačně velice
vhodný pro sledovanou problematiku. Způsob zpracovaní a vyhodnocení odpovídá daným metodikám.
Celkově práce působí vyrovnaně. Práce je zaměřena na velmi aktuální téma - studie kryptických změn, k
jejichž průkazu používá moderní postupy. Práce je velice přínosná a umožní prokázaní možných příčin
vzniku některých kryptických syndromů. Poskytuje také nové a nepublikované výsledky.
1. Je kit P018 z Vašeho pohledu ideální k průkazu genetických změn genu SHOX a jaké případné
vylepšení doporučujete firmě MRC Holland na základě Vašich zkušeností?
2. Jakým způsobem byla vyhodnocována data MLPA? Kolik bylo použito kontrol?
3. Proč jste zvolil klasifikaci mentální retardace podle Zhanga a ne běžně užívanou MKN 10?
4. Použili jste pro real-time kalibrační křivky, byly produkty ověřeny elektroforeticky případně
sekvenovány?
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