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Název práce: The use od cell-free nucleic acids in maternal plasma for non-invasive
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Cíle práce: Autorka se ve své diplomové práci zabývala hodnocením metod
neinvazivní prenatální diagnostiky a jejich optimalizací. Téma je velmi aktuální a
autorka ho řešila s velkým zaujetím, což se projevilo na vysoké kvalitě předložené
práce, včetně neobyčejně rozsáhlého seznamu použité literatury (249 citací, které
jsou z 90% vydány po roce 2000).
Cíle práce jsou jasně formulovány v úvodní kapitole.
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO
Rozsah práce (počet stran): 104
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova, ANO
Je uveden seznam zkratek?
ANO
Literární přehled:
Odpovídá tématu? ANO
Je napsán srozumitelně? ANO
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO
Literární přehled je logicky uspořádaný, vyvážený a relevantní k tématu práce.
Velmi kladně hodnotím sestavení Tabulky 1 s přehledem prací zabývajících se
NIPD. Naopak u kapitoly 2.3.2. postrádám schémata dokumentující princip
metod. Textu by ke zlepšení orientace prospěla důmyslnější grafická úprava.
Materiál a metody:
Odpovídají použité metody experimentální kapitole?
ANO
Kolik metod bylo použito? obtížné určit, práce je metodicky bohatá.
Jsou metody srozumitelně popsány? spíš NE.
Jednotlivé metody jsou popsány způsobem běžným pro odborné články, text
není příliš přehledný. Z textu nevyplývá, které metody se použily při detekci
tuberous sclerosis a které při detekci Downova syndromu nebo detekci
rizikových těhotenství. Zároveň chybí obvyklý přehled použitých roztoků a
přístrojů, jsou však zmíněny v popisu metod.

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů? spíš NE.
V textu chybí vysvětlení sledu a smyslu jednotlivých kroků, způsob hodnocení
výsledků..
Je dokumentace výsledků dostačující? ANO
Přiložené obrázky jsou dobře popsány.
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?
ANO
Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANO
Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANO
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ANO
Závěry (Souhrn) :
Jsou výstižné? ANO
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Lenka Veselovská předložila svou diplomovou práci v angličtině. Jazyková úroveň je
velmi dobrá, nepostřehla jsem překlepy. Textu by prospěla větší přehlednost a
zejména v Literárním přehledu více obrázků, přestože by to výrazně rozšířilo objem
práce..
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Lenka Veselovská předložila diplomovou práci s velkým množstvím výsledků, které
hodnotí velmi kriticky. Přestože podle jejích závěrů není využití NIPD
pravděpodobné v dohledné době, není to nedostatkem jejího úsilí. Autorka
prokázala schopnost zpracovat odbornou literaturu a předložit své experimentální
výsledky v ucelené formě a diskutovat je. Doporučuji proto její práci přijmout
k obhajobě a hodnotit ji známkou
Otázky a připomínky oponenta:
1. Můžete, prosím, specifikovat, jaký byl Váš podíl na získání a vyhodnocení
prezentovaných výsledků?
2. Můžete stručně shrnout hlavní problémy spojené s NIPD? Je pravděpodobné,
že se je podaří odstranit a NIPD rutinně využívat v klinické praxi?
3. Lze vyčíslit časovou a finanční náročnost metod NIPD např. při detekci
trizomie chromozómu 21?
4. Jaká je úloha univerzálního fetálního markeru při diagnostice dědičného
poškození plodu při NIPD?
5. Jaký je v současné době osud kitu na detekci trizomie 21 od firmy Sequenon?
Kolik markerů je v testu použito?
6. Jaký je princip purifikace PCR produktu pomocí exonukleázy a alkalické
fosfatázy? (38/19)
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