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Posudek na bakalářskou práci

[J ško|ite|ský posudek
f oponentský posudek

Jméno posuzovate|e: Mgr. Martin Kuthan

Datum: 15.5.2006

Autor: Stanis|ava Svobodová

Název práce: Autozomá|ně dominantní po|ycystická choroba ledvin a mutační
ana|ýza genu PKD1

I Práce je |iterární rešerší. f Práce obsahuje v|astní výs|edkv'
cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza.'.)

Práce shrnuje současný stav zna|ostí o autozomálně dominantní polycystické
chorobě |edvin (ADPKD). Soustřed'uje se na geny PKD1 a PKD2, hrající majoritní
ú|ohu při vývoji tohoto nejčastějšího dědičného onemocnění ledvin. Ve v|astní práci
autorka proved|a mutační ana|ýzu genu PKD1 u 12 pacientů.

Struktura (č|enění) práce:

Práce má včetně obrázkové dokumentace 41 stran a je č|eněna do 11 kapito|. První
část práce obsahuje detai|ní |ineární rešerši o onemocněníADPKD. Ve druhé části
práce (kapito|a 8) uvádí autorka výs|edky v|astního výzkumu. Předpos|ední kapito|a
9 obsahuje ,l2 vhodně vybraných obrázků dop|ňujících |iterární rešerši a dá|e 4
obrázky a 4 tabulky dop|ňujícíexperimentá|níčást práce. Závěrečnou kapito|u tvoří
bohatý seznam citované |iteratury (čítající více neŽ 70 odkazů).

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANo
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů? ANo

Autorka se zhosti|a ne|ehkého úko|u vybrat vhodné prameny z řádově stovek aŽ
tisíců prací zabývajících se geny PKD a onemocněním ADPKD' I přes tuto obtíŽ
ukáza|a autorka dobrou orientaci v |iteratuře a tak je výběr zdrojů ve|mi zda1i|ý '

Přib|iŽně polovinu pramenů tvoří recentní práce z|et2004 a 2005.

Jsou získané v|astnívýsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Výzkumem onemocněníADPKD Se momentá|ně zabývá mnoho světových
|aboratoří' takŽe téma je ve|mi aktuá|ní. o to více potěší' Že autorka získa|a kromě
výs|edků jiŽ popsaných v |iteratuře i dosud nepopsanou mutaci resp. po|ymorfizmus.
Výs|edky jsou dostatečně diskutovány a po ověření na kontro|ním souboru zdranich
osob pub|ikovate|né v odbotném časopise.

Formá|ní Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika; text, jazyková Úroveň):

Po formá|nístránce je práce zdař||á, s hojnou obrazovou dokumentací. Autorka se
vyhnu|a technickým prob|émům zařazením obrázků do samostatné kapito|y, coŽ
však trošku sniŽuie přeh|ednost práce.



Ačkolijsem ve|ice oceni| mnoŽství a kva|itu citovaných zdrojů, mám menšívýhrady k
poněkud ''spartánskému'' formátu citací v textu'
Ctivost práce a jazyk český poněkud przní ošk|ivé dos|ovní přek|ady a převzatá
s|ova (např. na str. 6: pro fosfory|aci c-Src a fokál adhezníkinázou; str' 7:je
esenciá|ní pro transport |átek mezi matkou a fetem; str. 9: které zprostředkovávají
buňka-matrix adhezi atd.). Toto jsou však chyby přiměřené '.Věku'' autorky, takŽe
budu rád pokud bude tyto výtky autorka vnímat spíše jako námět do budoucna neŽ
jako kritiku.

Splnění cí|ů práce a celkové hodnocení:

CeIkově hodnotím předk|ádanou bakalářskou práci Stanis|avy Svobodové jako
výbornou a domnívám se, Že je vhodným základem pro dip|omovou práci i další
experimentá|n í činnost.

otázky a připomínky oponenta:

1. Jak jste stanovila parametry PCR (teplota, koncentrace Mg2*, DMSO) pro
jednot|ivé exony? (optima|izace na vašem pracovišti či Údaje z |iteratury?)
2. Podle čeho by|y navrŽeny GC-c|amp úseky primerů?
3. Jak jsou v současnosti ''|éčeni', pacienti s ADPKD? Jak mohou pomoci informace
o po|ycystinu-1 pro potenciá|ní terapii?

Formá|ní připomínky:
Domnívám se, Že termín cílie je vhodnější v česky psaných textech nahradit s|ovem
brva či řasinka.
V kapito|e 6 se něko|ikrát vyskytuje termín cytogeneze. Je spávná moje doměnka,
Že autorka mys|e|a spíše cystogenezi?

Návrh hodnoceníškolite|e nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných
informací)

X výborně ! ve|mi dobře f]dobře ! nevyhově|(a)
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Instrukce pro vypInění:
. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. V případě práce za|ožené na v|astních výs|edcÍch hodnot'te rovněž pouŽité metody a

zpracovánívýs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni'cz (pro Úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2.


