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Xf
Práce je |iterární rešerší ve smyslu zveřejněných poŽadavků (pravide|)
Práce obsahuie navíc i v|astní výs|edkv.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Baka|ářská práce je zaměřena na studium mo|ekulárně-genetické podstaty

onemocnění pacientů s foká|ní segmentá|ní g|omeru|osk|erózou (FSGS)' jednou
z nejčastějších příčin nefrotického syndromu (NS) u dospě|ých pacientů. Jedná se o
poškození g|omerulů charakterizované si|nou proteinurií, které se můŽe vyvinout do
akutního se|hání |edvin. onemocnění se vyskytuje obvykle sporadicky,
s rozmanitými příčinami vzniku; u 3-5 % pacientů lze předpok|ádat dědičné formy
onemocnění, způsobené mutacemi v genech proteinů ovlivňujících funkci fi|trační
bariéry g|omeru|ů. Mutace genu NPHS2 jsou odpovědné za autosomá|ně recesivní
formu FSGS; tato forma onemocnění je rezistentní na |éčbu steroidy, a|e vyznačuje
se nízkou rekurencí po transp|antaci |edvin. Mutační ana|ýzou tohoto genu by se
tedy moh|o u pacientů předcházet neúčelné imunosupresivní |éčbě a doporučit je
k transplantaci.
Cí|em pi.áce je zmapovat dosavadní poznatky o vzniku, vývoji a kiinických projevech
FSGS. Podrobněji se zabývá v|ivem mutací genu NPHS2 na charakter sledovaného
onemocnění a na změny interakcí podocinu s da|šími podocytárními proteiny.

Struktura (č|enění) práce:
Nemám připomínky.

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z |iterárních zdrojů?

PouŽité literární zdroje jsou více neŽ dostatečné, autorka cituje více neŽ 50
prací, které se zabývají studovanou prob|ematikou. V rešerši jsou popsány formy,
projevy a moŽné příčiny vzniku foká|ní segmentá|ní glomeru|osk|erózy (FSGS);
zejména podrobně je popsána moleku|árně genetická podstata dědičných forem
onemocnění. Uvedené údaje jsou p|ně re|evantní'

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastnívýs|edky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Ačkoli se studentka aktivně zajímá o práci v |aboratoři, vlastnívýs|edky nejsou
v práci uvedeny.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formá|ní úroveň práce je na ve|mi dobré úrovni s odpovídajícím počtem

obrazové dokumentace. PouŽité obrázky vhodně přispívají k objasnění zvo|ené
prob|ematiky. RovněŽ jazyková úroveň předk|ádané práce je ve|mi dobrá. Mys|ím,
Že studentka ve|mi cit|ivě přistupova|a k,,přek|adu.. někteých odborných termínů
nemajících český ekviva|ent; nevo|i|a vŽdy dos|ovný přek|ad a raději ponecha|a
,,původní termín.,'



/

Splnění cílů práce a ce|kové hodnocení:
Práce p|ně sp|ňuje předpok|ádané cí|e. Autorka prokáza|a, že se ve|mi dobře

orientuje v rešeršním zpracování odborné |iteratury. Studentka se rovněŽ aktivně
zfiímá o získávání souboru pacientů s NS a získané literární údaje konzu|tuje
s odbornými |ékaři Nefro|ogické k|iniky 1. Lékařské faku|ty a Všeobécné faku|tní
nemocnice v Praze.
Autorka má všechny předpok|ady pro da|ší odbornou činnost a její dosavadní zájem
o prácí v |aboratoři ukazuje, Že bude přínosem pro tento vědní o-oór.

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zvere;ncnycn
informací)

fi výborně E ve|mi dobře E ooure ! newhově|(a
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P o d prslškolitele /o p o n enta-

Instrukce pro vyp|nění:
. Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bcdůnn (dodrŽujte rozsah), tuČně vyznaČené rubriky jsou povinnoú souČástí posudku'. Při posuzováníje nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování baka|ářských prací -viz http://natur.cuni.czlbiolooie/fiIes/BZk-oravidla- 1,1.1 2-2Ó07.doc. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na molbio@natur.cuni.cz (pro účely
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (ako součást protokó|u o óona;oné1 na
adresu:
Katedra genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecká Faku|ta, Univezita Kar|ova
Viničná 5
128 44 Praha2
Česká repubIika


