d) Kvalita a správnost dosažených výsledků

V případě originálních prací v zahraničních časopisech s impakt faktorem platí pro kvalitu a
správnost dosažených výsledků totéž, co pro použitou metodologii v bodě c).
e) Původnost dosažených výsledků

V případě originálních prací jde o řadu původních, jinými autory dosud nezveřejněných
výsledků. Jde zejm. o polymorfismy a mutace genů u idiopatické plicní fibrózy a sarkoidózy.
f) Uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání

Prezentované nové poznatky v genetice a biomarkerech intersticiálních plicních procesů
doplňují mozaiku současného stavu vědění a představují užitečnou platformu pro dal��í
výzkum v této oblasti. Kupř. biomarkery v BALT u řady respiračních onemocnění
g) Uplatnitelnost výsledků v praxi

V praxi jsou uplatnitelné především výsledky týkající se prediktivníc markerů a
terapeutických efektů u IPF, nové MR metody u sarkoidózy srdce a potenciálně i nové
metody vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu k dete ci gastroezofageálního
refluxu.
h) Formální úprava a jazyková úroveň práce

Práce je jazykově i formálně adekvátně zpracována, je � gramaticky správná a srozumitelná.
Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce

1) Medián přežití mužů s IPF v registru EMPIRE byl o 43 měsíců nižší než u žen a blížil s,�
statistické významnosti (p=0.059). Je tento údaj v souladu s pracemi jiných autorů? Pokud
ano, jaké je možné vysvětlení?
2) Vyšší zastoupení lymfocytů a vyšší poměr CD4/CD8 lymfocytů v BALT stejně jako mé 1§
pokročilá stádia onemocnění byly spojeny s častější spontánní rezolucí sarkoidózy. Existují
rozdíly v zastoupení lymfocytů a/nebo v poměru CD4/CD8 lymfocytů v různých stádiích
sarkoidózy? Pokud ano, mají tyto rozdíly klinický význam?
3) Biomarkery mohou u chorobných stavů hrát různou roli: kauzální faktor, účast
v patogenezi či biologicky neaktivní vedlejší produkt.. Mohou tak sloužit v diagnostice ,::i
monitorování aktivity nemoci, mohou predikovat léčebnou odpověď a mohou mít i
prognostický význam. Jakou roli hrají studované surfaktantové proteiny u intersticiálních
plicních procesů?
Závěr

Habilitační práce MUDr. Martiny Doubkové, Ph.O. ,,Difuzní parenchymatózní nemoci plic"
splňuje požadavky standardně kladené na habilitační práce v oboru Vnitřní lékařství.
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