
Posudek školitele na diplomovou práci 
 

Jméno školitele: Jitka Štekrová 
 

 školitelský posudek 
 

Datum: 30.8.2011 
 

Autor: Bc. Markéta Šafaříková 
 
Název práce: Genetické faktory ovlivňující průběh vybraných forem nefrotického syndromu 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
Diplomová práce byla zaměřena na studium molekulárně-genetické podstaty onemocnění 
pacientů s fokální segmentální glomerulosklerózou (FSGS), jednou z nejčastějších příčin 
nefrotického syndromu (NS) u dospělých pacientů. Jedná se o poškození glomerulů 
charakterizované silnou proteinurií, které se může vyvinout do chronického selhání ledvin. 
Onemocnění se vyskytuje obvykle sporadicky, s rozmanitými příčinami vzniku; u 3-5 %  
pacientů lze předpokládat dědičné formy onemocnění, způsobené mutacemi v genech 
proteinů ovlivňujících funkci filtrační bariéry glomerulů. K nejvýznamnějším genům, jejichž 
mutace podmiňují vnik dědičné formy nefrotického syndromu u dospělých pacientů, patří 
ACTN4, CD2AP, NPHS2 a TRPC6. 
Cílem práce bylo zavedení metody pro detekci mutací v genu ACTN4, který kóduje protein 
α-aktinin 4 a je odpovědný za autozomálně dominantní formu FSGS; tato forma onemocnění 
je rezistentní na léčbu steroidy, ale vyznačuje se nízkou rekurencí po transplantaci ledvin. 
Mutační analýzou genu by se tedy mohlo u pacientů předcházet neúčelné imunosupresivní 
léčbě a doporučit je k transplantaci.  
Dalším cílem bylo zavedenou metodou analyzovat gen ACTN4 ve sledovaném souboru 48 
českých pacientů s FSGS.  
Přístup studenta k práci s literaturou: 
Použité literární zdroje jsou dostatečné, autorka cituje více než 90 odborných prací, které se 
zabývají studovanou problematikou. V rešerši jsou popsány klinické projevy onemocnění,  
uvažovaná molekulárně biologická podstata onemocnění a je rovněž uvedena charakteristika 
α–Aktininu 4 a genu ACTN4.  Použité obrázky vhodně přispívají  k objasnění problematiky. 
Rešerše, uvádějící relevantní údaje, svědčí o orientaci studentky v odborné literatuře. 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
Studentka  se do vědecko-výzkumné činnosti naší laboratoře zapojila až v 1. ročníku 
magisterského studia PřF UK. Skutečnost, že bakalářská práce je prováděna na jiném 
pracovišti, není pro studenty výhodou. Vzhledem k vysoké píli a vzorné docházce do 
laboratoře, dokázala studentka Bc.Markéta Šafaříková rychle překonat počáteční potíže s 
orientací na našem pracovišti. Po zvládnutí základních molekulárně biologických metod 
(elektroforézy, PCR, atd.) se studentka orientovala na screening mutací recentní metodou 
High-resolution melting (HRM) s následnou sekvencí pozitivních úseků. Studentka pod 
odborným vedením samostatně vypracovala metodiku pro  vyšetření  celé kódující oblasti 
genu ACTN4 (včetně navržení nových primerů u některých exonů genu) a provedla mutační 
analýzu genu v souboru 48 pacientů s FSGS, včetně porovnání některých nalezených záměn 
v kontrolní skupině zdravých osob.   Kromě běžného školního roku, věnovala studentka 
experimentální části diplomové práce také část letních prázdnin.  O velké píli, schopnosti 
systematické práce a hluboký zájem o studovanou problematiku svědčí získané výsledky 
uvedené v diplomové práci. 
 



Přístup studenta při sepisování práce: 
Studentka při sepisování předložené práce pracovala samostatně a nebylo potřeba zásadních 
připomínek ze strany školitele. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cílem práce bylo zavedení metody pro detekci mutací v genu  ACTN4 a následná analýza genu 
v souboru pacientů s FSGS.  
Studentka vypracovala protokol pro analýzu genu recentní metodou high-resolution melting 
(HRM). Metoda HRM, využívající změn teploty tání dvouvláknové DNA již při malé změně 
v sekvenci testovaného fragmentu, byla prováděna na přístroji LightCycler 480  (Roche 
Diagnostics) s využitím příslušných kitů. Fragmenty vykazující při analýze HRM odlišnou 
křivku tání byly následně sekvenovány s využitím fluorescenčně značených dideoxy-
terminátorů  na kapilárním genetickém analyzátoru (Applied Biosystems).  Zavedenou 
metodou byla provedena mutační analýza genu ACTN4 v souboru 48 českých pacientů 
s FSGS. V rámci diplomové práce tak byla provedena první charakteristika genu ACTN4 u 
českých pacientů s FSGS. Zavedená metodika bude nadále sloužit a analýze genu ACTN4 u 
indikovaných pacientů a pomůže tak zmapovat dosavadní poznatky o vzniku, vývoji a 
klinických projevech FSGS. 
Studentka Bc. Markéta Šafaříková má všechny předpoklady pro další vědeckou činnost a její 
dosavadní práce v laboratoři ukazuje, že bude přínosem pro tento vědní obor. 
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