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Název práce:  Mutační analýza genu TRPC6 u pacientů s nefrotickým syndromem

Cíle práce: Autorka se v teoretickém přehledu zaměřila na klasifikaci nefrotického 
syndromu a folikulární segmentační glomerulosklerózy, detailněji pak na současné poznatky 
o jednom z podocytárních genů –TRPC6. V praktické části se zabývala hledáním 
polymorfismů a mutací v genu TRPC6 v souboru 47 českých pacientů trpících FSGS.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO  
Rozsah práce (počet stran): 57
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? V zásadě ANO –
chybí na několika místech.

Autorka cituje 84 literárních pramenů, z toho jen 8 vydaných po roce 2009. Vzhledem 
k tomu, že bakalářskou práci sepsala na blízké téma, mohla být rešerše obsáhlejší.  Přehled 
literatury je nevyvážený. V úvodu je obecný přehled o stavbě a funkci glomerulu, následují 
dvě kapitoly věnující se klasifikaci nefrotického syndromu a FSGS. Těžištěm Přehledu je 8 
stran věnovaných genu TRPC6 a jeho produktu.

Materiál a metody:
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    
   Kolik metod bylo použito? 4 (HRM, PCR, sekvencování, analýza dat)

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO   
Počet využitých metod zcela odpovídá praktickému zaměření této práce.

Experimentální část:
    Je vysvětlen cíl experimentů?     NE, experimentální část je souhrnem pozitivních 
výsledků, cíl experimentů je uvedem pouze v cíli diplomové práce.
   Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO   
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  
            ANO       
V experimentální části postrádám počet opakování jednotlivých analýz, systém pozitivní a 
negativní kontroly a počet vzorků, které byly reálně sekvencovány, v jakém rozsahu. Zcela 
chybí dokumentace o optimalizaci metod HRM a PCR, která je uvedena jako výsledek 



diplomové práce v Souhrnu. Co přesně bylo v postupu modifikováno?

Diskuze:
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO  

Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    Jen velmi málo.
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     Autorka pouze 

navrhuje zvýšit rozsah analyzovaného souboru a uvádí důvody, proč by rozsáhlejší analýza 
byla užitečná.
Zcela postrádám charakteristiku souborů, využitých při mutační analýze TRPC6 

v zahraničí. Jaký podíl pacientů měl rodinnou anamnézu nefrotického syndromu a dalo se 
tudíž očekávat, že je diagnóza podmíněna geneticky? Pokud byla v ČR provedena analýza 
dalších podocytárních genů, bylo nalezeno více polymorfismů a mutací?

Závěry (Souhrn) :
Jsou výstižné?    ANO    
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): Práce má 
velmi kvalitní grafickou úpravu, je prakticky bez překlepů, stylistických chyb a slangových 
výrazů. Čte se tedy velmi dobře.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Lena Obeidová splnila cíle své práce: charakterizovala soubor českých pacientů s FSGS a 
v podobě hezkých grafů dokumentovala výsledky svých analýz. V Experimentální části 
chybí některé detaily o konkrétním postupu řešení, diskuse by měla být věcnější a více se 
opírat o dosažené výsledky. Za nadprůměrný považuji  Abstrakt této práce.

Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:
1. Na str. 9 uvádíte, že výskyt FSGS v populaci stoupá: můžete uvést konkrétní údaje? 

Platí to i v ČR? Není to způsobeno lepší diagnostikou?
2. Co jsou heparansulfátové proteoglykany (str.11)? 
3. Co si představujete pod pojmem „cirkulující faktor“, způsobující primární FSGS (str. 

17)?
4. Co je známo o proteinu MxA, který je jediným interakčním partnerem TRPC6 mimo 

rodinu TRP (26-str. 23)?
5. Je TRP box konzervován i u jiných savců nebo jen v rámci lidské TRP rodiny (28, 

str. 24)? 
6. Na str. 25 uvádíte, že se TRPC6 nachází v mnoha tkáních a má řadu funkcí, většinou 

ještě neznámých. Z čeho tak usuzujete? 
7. Prosím, uveďte přesně, které metody a analýzy dat  jste provedla sama nebo se na 

nich významně podílela.
8. V práci jste použila 16 kombinací primerů, které jste sama navrhla. Proč jste 

nevyužila primery použité v zahraničních studiích? Čím se od nich liší?
9. Prosím, vysvětlete obrázek 13/2 na str. 39. Jak lze získat data? Jak definujete 

specifitu primerů?

V Seznamu zkratek je chybné formátování (str.7)
1 -str. 9 : Nejde o logickou souvislost.
Kapitola 2.1. nepřináší nové informace, navíc obsah neodpovídá názvu kapitoly.
5 -str. 13: příliš upovídané, chybí konkrétní údaje.



6 -str. 14: V textu chybí citace.
7 -str. 15: Pojem primární glomerulonefritida byl použit již na str. 9, vysvětlen je až na str. 
18.
8 -str. 16: V odborném textu není vhodné použit titul MUDr, podobně na str. 18: doktorka.
9 - str. 16: Do tabulky by bylo vhodné doplnit frekvenci výskytu onemocnění u nás a ve 
světě, vlastnosti odpovídajících proteinů.
18 - str. 20: Termín „rodinná historie“ považuji za laboratorní slang.
21 -str. 21: Buňky se nereplikují, ale dělí.
23 - str. 21: Zfúzování lze nahradit fúzí.
24 - str. 22: Údaje o rodině je třeba upřesnit: velikost. Chybí citace původní práce.
27 - str. 23: Chybí „6“ v názvu proteinu.
32 - str. 50: předcházející. Co míníte amplifikací před HRM? Kdy byla použita? Jen pro 
některé primery nebo jen některé vzorky?
33 - str. 50: Zjednodušte formulaci.
34 - str. 26: U hypotézy chybí citace.
35 - str. 27 Penetrance
36- str. 27: Slovosled + zdvojení vět.
38 - str. 32: Chybí citace u metody HRM.
39 – str. 32: Metoda neprobíhá .. Měření, reakce
40 – str. 35: U metody PCR chybí údaj o koncentraci templátu v reakční směsi.
41 – str. 37: Zápis najitých ( nalezených ) změn..
42 – str. 39: Kontrolní normál = slang.

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)

výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)
Podpis oponenta:
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