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Cíle  práce  Cílem  práce  bylo  vybrat  a  optimalizovat  u  našeho  souboru  pacientů  s polycystickou
chorobou  ledvin  autosomálně  dominantního  typu  takovou  metodu  k mutační  analýze  PKDl  genu,
která by  byla vhodná  s ohledem  na  stávající přístrojové vybavení  a  finanční  prostředky  k vyšetření
celého  PKDl   genu.  Součástí  tohoto  cíle  bylo  vyhodnotit  význam  jednotlivých  variant  genových
mutaci' (či genových polymorfizmů) ve vztahu k fenotypu.

Struktura (č]eněni) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE
Rozsah práce (počet stran):  140
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,      ANO    NE
Je uveden seznam zkratek?         ANO    NE

Literární přehled:
Odpovídátématu?    ANO   NE
Je napsán srozumitelně?   ANO  NE
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literámích zdrojů?   ANO     NE
Jsou použité literámí zdroje dostatečné ajsou v práci správně citovány? ANO   NE

Materiá] a metody:
Odpovídají použité metody experimentální kapitole?       ANO    NE
Kolík metod  bylo  použíto? Byly použity 4 metody resp.  techníky k detekcí mutac]':  *DGGE,

*přímá sekvenční analýza, *heteroduplexní analýza a *metoda high resolution meeting.

Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE

I]xperimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE
Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  -v čemjsou nedostatky?
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?

ANO   NE -co chybí, v čemje nedostačující?

Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejdejen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE
Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?      ANQ    NE



Závěry (Souhrn) :
Jsouvýstižné?    ANQ    NE
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Obrazová dokumentace:  *32  obrázků  (barevných),  *32  tabulek (rovněž v barvě),  *text v anglickém
jazyce s dobrou úrovní jazykové znalosti
Celková formální úroveň vysoká,  s výhradou, že cíl práce bylo vhodné zřetelně zvýraznit a vyčlenit
jako samostatný oddíl; ostatní členěni' práce všakje velmi přehledné.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Diplomatka   na   podkladě    své   práce   na   dvou   renomovaných   pracovištích   klinické    genetiky
zabývaji'cích  se  problematikou  molekulámí  genetiky  u  polycystické  choroby  ledvin  autozomálně
dominantního   typu   (ADPKD)   vyhodnotila   následující   metody  jakožto   nejvýhodnější   pro   dané
pracoviště  pro  DNA  analýzu  PKDl   gen.u:     *pro  pracoviště  Medical  Genetics  v Cambridge  Univ.
metodu při'mé sekvenční analýzy a *pro Ustav bíologie a lékařské genetiky  1. LF UK a VFN metodu

přímé  sekvenční analýzy a metodu high resolution melting (HRM).  Během této práce odhalila u  14
nepříbuzných pacientů 72 nukleotidových variant odpovídajících velmi pravděpodobně 11  mutacím.
Diplomantka tak vynikajícím způsobem splnila cíle diplomové práce.

Otázky a připomínky oponenta:
Z hlediska připomínek:  *formální stránka komentována výše, dále bych upozomil na drobné formálni'
nedostatky  typu  překlepů  (např.  nesprávně  Disscusion  na  str.  94)  *po  stránce  obsahové  bych  měl
pouze   připomínku   k popisu   klinického   a   funkčního   stavu   pacientů   s ADPKD:  jednak   by   bylo
vhodnější  z hlediska  hodnoceni'  funkce  ledvin  zmínit  konkrétní  ukazatel  dle  kterého je  tato  funkce
ledvin    hodnocena    (např.    na   podkladě    hodnoty   sérového    kreatininu,    či    hodnoty    odhadnuté
glomerulámí filtrace) a dále by situaci z hlediska klinického bylo možno učinit více přehlednou ti'm,
že by se rozšířila tab.  1  (vztahující se k charakteristikám probandů) o vybrané klinické údaje.
Z hlediska  dotazů:   *Jaké  jsou  hlavní  překážky  na  cestě  kvytvoření  funkčního  eseje  pro  PKDI
p,rodukt? (dotaz se vztahuje k diskusi na str. 97). *Diplomantka na podkladě své práce doporučuje pro
Ustav  biologie  a  lékařské  genetiky  použití  2  metod  pro  analýzu  PKDl   genu  (přímou  sekvenčni'
analýzu a metodu HRM) -jaký jejich podíl  by  se jí za stávajících podmínek zdál  vhodný ?*Jak  se
může  promítnout analýza genu  PKDl  do  znalostí etiologie  a patogeneze  dalších  dědičných  nemocí
ledvin charakterizovaných tvorbou cyst v ledvinách?

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných infomací)
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