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Cíle práce 
Náplní práce je mutační analýza genu ACTN4, kódujícího protein α-aktinin 4. Mutace tohoto 
genu se uplatňují v patogenezi jedné formy glomerulopatie. Jedná se o závažné poškození 
ledvin, které se navíc často vyskytuje i v dětském věku.  
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO  
Rozsah práce (počet stran): 74 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova   ANO* 
Je uveden seznam zkratek?        ANO** 
* V abstraktech se vyskytuje nevysvětlená zkratka (SNP). Technika high resolution melting 
nemá český název? V českém abstraktu se uvádí že bylo detekováno několik polymorfismů 
genu ACTN4, v anglickém abstraktu se uvádí detekce mnoha polymorfismů. 
Podle mého názoru by se měla primární a sekundární glomerulopatie označovat v angličtině 
jako primary (secondary) glomerulopathy, nikoliv first (second) glomerulopathy. 
V anglickém abstraktu lze najít také další gramatické resp. stylistické prohřešky. 
**  Diplomová práce byla podána v českém jazyce. Proto by měl být uveden nejprve význam 
zkratky v češtině, anglický ekvivalent by měl následovat v závorce. Autorka zavádí podle 
mého názoru zbytečně mnoho zkratek, čímž snižuje čtivost textu.  
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO 
   Je napsán srozumitelně?   Poměrně srozumitelně 
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO* 
* Seznam literatury obsahuje více jak 90 citací. V některých případech chybí v textu práce u 
citace rok uveřejnění práce.  
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?  ANO  
    Kolik metod bylo použito? 4 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO 
    Je dokumentace výsledků dostačující?   ANO 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  ANO 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO* 
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO 
 *Diskuze by mohla být  poněkud obsažnější, jak vyplývá také ze srovnání Diskuze a 
Souhrnu.  
Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO* 
* Odkazy na obrázky ve výsledcích a diskusi jsou podle mého názoru nadbytečné 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Podle mého názoru je název práce volen zbytečně široce. Práce má dobrou formální úpravu, 
autorka však plně nevládne češtinou. Čtivost místy snižuje neobratné vyjadřování, stylistické 
prohřešky a rafinované anglikanismy. Zaznamenal jsem i gramatické chyby, mírně zvýšena 



je i četnost překlepů. Diplomová práce je doplněna řadou obrázků a tabulkami. Popisky 
v obrázcích by však měly být v češtině. K jednoznačné identifikaci struktur v obrázcích by 
měly být používány značky. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Podle mého názoru byly cíle práce splněny. Autorka se orientovala v dané problematice, 
provedla řadu experimentů a analyzovala adekvátním způsobem získané výsledky. Připravila 
přímý i zpětný primer pro všechny exony genu ACTN4. Použitou techniku modifikovala pro 
každý exon. Kromě známých polymorfismů genu ACTN4 objevila i dosud nepopsané 
záměny, z nichž některé mohou mít vztah k patogenezi choroby. Úroveň práce je snížena 
méně propracovaným textem. Chybí vysvětlení některých termínů. Některé myšlenky jsou 
formulovány nejasně, takže není zřejmé co má autorka na mysli. Studie přesto splňuje 
požadavky kladené na diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě. 
Otázky a připomínky oponenta: 
Str. 8, seznam zkratek: autozomově nikoliv autozomálně (anglikanismus) 
Str. 8, seznam zkratek: některé sloučeniny jsou uváděny s th (ethidium bromid), jiné jen s t 
(etanol) 
Str. 8, seznam zkratek: chromozom remodelující  komplex INO 80  - anglikanismus. 
Podobné anglikanismy jsou v práci velmi časté. Správněji: komplex INO 80, remodelující .. 
Navíc se jedná o komplex remodelující chromatin nikoliv chromozom. 
Str. 12-14: vzhledem ke složité stavbě lidské ledviny by měl být výklad o její struktuře a 
funkci doplněn schématem stavby tohoto orgánu a nefronu. Popis dřeně je velmi povrchní, 
není ani uvedeno že dřeň není souvislá ale člení se do tzv. pyramid. K horší srozumitelnosti 
přispívá to, že stavba a funkce struktur ledvin jsou často probírány odděleně. Pasáž o 
krevním oběhu ledviny by měla následovat až po výkladu o glomerulu a nefronu, vyskytují 
se v ní termíny, které jsou vysvětleny až dále v textu. Termín preferenční kanál není pak 
vysvětlen vůbec. Bowmanovo pouzdro se v průběhu výkladu mění na Baumanovo. Anglický 
termín split diaphragm nemá český ekvivalent? Tato kapitola neobsahuje žádnou citaci.  
Str. 15, 2. odst.: operuje se s pojmy steroid rezistentní idiopatický nefrotický syndrom a 
nefrotický syndrom finského typu. Tyto syndromy by měly být alespoň stručně definovány.  
Str. 15, poslední odst.:  nerozumím první větě    
Obrázky na str. 17-19: struktury o nichž se hovoří v popiscích by měly být v obrázcích 
vyznačeny značkami. V popiscích se vyskytují nevysvětlené odborné termíny (lumen, hyalin, 
hilus, pěnové buňky) 
Str. 21, kapitola 2.3: není vysvětlen pojem intersticia a není popsána poloha této struktury. 
Podobně je tomu u peritubulárního a paratubulárního prostoru.  
Str. 21, poslední odst.: rozkošný anglikanismus „F-aktin spojující a vázající protein“ 
Str. 24, 1. odst.: pojem fokální adheze by měl být stručně vysvětlen 
Str. 25, 1. odst.: pozice 13 na dlouhém raménku…Patrně se jedná o pruh č. 13  
Str. 25, poslední odst.: z anglikanismu „lidský K255E mutovaný α-aktinin 4“ není v žádném 
případě zřejmé že K255E je mutovanou formou lidského α-aktininu 4, to nepřímo vyplývá až 
z dalšího textu 
Str. 26, obr. 13: v popisku by měla být uvedena zkratka, kterou je α-aktinin 4 v obrázku 
označen 
Str. 27 a dále v textu: nevysvětlená zkratka NT. U zkratky SPN nepoužívat anglický plurál (-
s), jsme v češtině  
Str. 27, tab. 2: chybí autoři, kteří objevili jednotlivé mutace 
Str. 29-31: text v kapitolách 3.1 – 3.3 je v zásadě totožný. Stačilo jej tedy uvést jednou a na 
závěr vyjmenovat skupiny osob, u nichž  byl prováděn odběr DNA  
Str. 32 a 33 a dále v textu: na ose y v obrázcích nejsou uvedeny jednotky (obr. 14, 15) resp. 
není jasný způsob vypočtení veličiny (obr. 17). Není jasné proč jsou některé DNA s mutační 



změnou označeny červeně a jiné zeleně 
Str. 34, 1. odst.: proč se používala u kontrol a pro ověřování nižší koncentrace primerů (10 
ng/ul)? 
Str. 38, 2. odst.: agar se získává z červených mořských řas (nikoliv červených a mořských 
řas)   
Str. 42, etanolové čištění: Bod 1: NaOAc – o jakou látku se jedná? Body 3,5,7: odstříknutím 
má autorka na mysli odpipetování? 
Str. 43, kolonkové čištění: Bod 1: proklepat vrchní část (čeho?). Bod 4: vzorek přepipetovat 
na fritu vrchní části (čeho?) 
Str. 45, obr. 20 a 21: není jasné jaké mutace označuje červená a zelená barva 
Str. 52, poslední odst.: není jasné, jaký polymorfismus mělo oněch 11 osob 
Str. 53, tab. 17 a 18: v tab.17 není Chí kvadrát test jak uvádí popisek. V tabulce 18 se uvádí, 
že se jedná o pokračování tabulky 20, v práci se ale nachází jen 19 tabulek 
Str. 53, poslední odst.: co má autorka na mysli výrazem “záměna pacienta 16 u exonu 19“? 
Str. 55, obr. 40 a 41 a dále v práci: v textu ani popisku není vysvětleno, proč byla DNA 
pacienta dávána do více jamek HRM destičky  
Str. 56, obr. 42: v popisku nejsou vysvětleny zkratky ref|X|. Jedná se o odkazy na databázi? 
Str. 58, odstavec dole: z obr. 42 vyplývá, že se záměny vyskytují i u drápatky vodní. Záměny 
se tedy nevyskytují u plazů a skupin, které z nich vznikly (ptáci, savci).  
Str. 59, 3. odst.: u falešných výsledků by mělo být uvedeno, u kterých exonů se vyskytovaly, 
popřípadě i s jakou četností 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
Hodnocení navrhnu po obhajobě, s přihlédnutím k její úrovni  
Podpis oponenta: 
 
 

 


