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Habilitační práce MUDr Miroslavy Brndiarové, PhD má celkem 120 stran, 79 

stran textu vlastní práce rozdělené do 4 kapitol , úvodu, použité literatury.Str 80-

120 jsou výsledky práce , které byly publikovány, kde je habilitantka autorem, či 

je citována. 
  
Součásti habilitačního spisu je 16 tabulek, 6 grafů , 14 obrázků a 195 citací 

literatury. 
 

V úvodu definuje ciliopathie. 

Cílem práce je aktuální teoretický přehled problematiky primárních ciliopatií se 

zaměřením na respirační projevy a prezentace vlastních výsledků hodnocení 

změn kinematiky pohyblivých cilií u pacientů s primárními ciliopatiemi. 
 

Charakteristika ciliopatií str 12-34:  
Cíliopatie jsou heterogenní skupina geneticky podmíněných onemocnění. 

Definuje Primární ciliopatie, pohyblivé ciliopatie. 
 

Respirační projevy primárních ciliopatií str 35-37. 

Recidivujcí infekce dýchacích cest,bronchiektazie,cysty plicního parenchymu, 

fibroza plicní tkáně. 
 

Změny kinematiky pohyblivých cilií u pacientů s vybranými primárními 

ciliopatiemi-klinická studie str 38-64. 

4 hypotézy: 

První hypotéza: porucha homeostázy vápníku u pacientů s polycystickou 

nemocí ledvin 

Druhá hypotéza: ovlivnění ciliogenézy 

Třetí hypotéza: přítomnost senzorických proteinů, které se nacházejí jak v 

primární,tak i pohyblivé cilii je poškozená. 

Čtvrtá hypotéza: respirační projevy jsou způsobené poškozenou funkcí 

primární cilie v hladké svalovině respiračního systému. 
 



Cíle práce:  
 

Zhodnotit změny kinematiky pohyblivých cilií 

Zhodnotit výskyt respiračnícjh projevů 

Vyhodnotit možný vliv chronického ledvinného selhání na funkci 

pohyblivých cilií 
 

Metodika:  
 

Soubor pacientů: 

Bylo zařazeno 27 pacientů(19 dětí a 8 dospělých) z rodin s výskytem primární 

ciliopatie. 

Hodnocení kinematiky pohyblivých cilií: vysokorychlostní videomikroskopie 

Hodnocení chronické nemoci ledvin(CKD): pokles eGFR pod 60 ml/min/1,73 

m2 

Metodika je odpovídající. 
 

Statistické zpracování: 

 

Pomocí programu Microsoft Office Excel 2010 a analyzované pomocí programu 

SYSTAT 11, Studentův t test,Pearsonova korelačního koeficientu, korelace dle 

Cohena. 
 

Statistické metody vhodné 

 

Výsledky:  
 

Frekvence kmitání cilií u skupiny pacientů s primárními ciliopatiemi  bez  CKD 

byla v normě, včetně CKD byla snížená. 
 

Výskyt respiračních projevů primárních ciliopatií:  

U dětí  s CKD mělo 100% respirační projevy, u dětí bez CKD jen 6,3%. 

U dospělých s CKD 33,3%, bez CKD 0. 

Popis zajímavých kazuistik: 

Popsány 2 kazuistiky rodin. 
 

Výsledky odpovídající 
 

Diskuse je na str 57-63 

Zde diskutuje ovlivnění kinematiky pohyblivých cilií, výskyt respiračních 

infekcí, vliv CKD na výskyt respiračních projevů a kinematiku pohyblivých 

cilií, raritní projevy primárních ciliopatií a fenotypové překrývání a 

intrafamiliární fenotypovou variabilitu ciliopatií. 
 

Diskuse dostačující 



Závěr  str 65-66:  
 

Ve skupině  pacientů s primárními cilipatiemi bez CKD byla zjištěna normální 

hodnota frekvence kmitání pohyblivých cilií.Nebyla potvrzena hypoteza,že 

poškozené proteiny ovlivňují funkci pohyblivých cilií. Progrese CKD je spojená 

s poškozením respiračního systému. Zde byla zjištěna nižší frekvence kmitání 

cilií. Frekvence kmitání pohyblivých cilií byla nepřímo spojená s koncentrací 

kreatininu v seru. CKD je rizikovým faktorem ovlivnění mukociliárního 

transportu. 
 

Závěry: odpovídající 

Dotazy. 

 

1. Jaké je možné využití kinematiky pohyblivých cilií vysokorychlostní 

videomikroskopickou metodou v širší pediatrické praxi u rizikových 

pacientů. 

 

Závěr. 

Předkládaná habilitační práce je velmi kvalitní dílo, shrnující výsledky vlastní 

práce a výsledky byly  publikovány a citovány v písemnictví s recenzním 

řízením. 

Habilitační práce tak odpovídá nárokům kladeným na univerzitní docenty 

v oboru pediatrie a proto doporučuji práci k obhajobě a po její úspěšné obhajobě 

jmenování docentem podle §1 ods.8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č.246/2019 Z o 

postupu získávání vědecko-pedagogických titulů a umělecko-pedagogických 

titulů docent a profesor. 
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