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Posudek oponenta rigorózní práce 

Mgr. Markéta Horáčková vypracovala svou rigorosní práci (RP) na téma Vasorelaxační účinky vybraných 

metabolitů kvercetinu na izolované aortě potkana. RP má celkem 49 stran, obsahuje 9 obrázků a 4 

tabulky. Práce je experimentální. Úvodní Teoretická část se zabývá zkoumanou problematikou. Je 

věnována flavonoidům (hlavní vlastnosti, farmakokinetické údaje, farmakodynamické účinky, vztah mezi 

chemickou strukturou a účinkem), dále popisuje esenciální hypertenzi (potenciální indikace testovaných 

látek) a vzhledem k použité experimentální metodě shrnuje také morfologii cév a mechanismy regulace 

systémového oběhu. Experimentální část RP spočívá v pokusech ex vivo. Na izolované aortě potkana byl 

testován vasorelaxační účinek kvercetinu a tří jeho metabolitů. U nejreaktivnější látky byl následně 

testován i možný mechanismus účinku. Metoda je vhodně zvolena a umožňuje získání věrohodných 

výsledků. Vhodně zvolené je i pokusné zvíře – potkani jsou k tomuto typu práce široce používáni. Pokusy 

jsou výstižně popsány, výsledky přehledně uvedeny formou grafů a tabulky a vyhodnoceny odpovídajícím 

způsobem. Součástí práce je i názorná ukázka počítačového záznamu pokusu.Výsledky pokusů jsou 

následně diskutovány v Diskusi a shrnuty v Závěru práce. 

FAKTICKÉ PŘIPOMÍNKY: 

Teoretická část RP mohla být zpracována o něco pečlivěji a to zejména poslední část věnovaná cévám a 

regulaci systémového oběhu. Tato problematika je již relativně dobře známa, autorka se tak mohla 

podrobněji zaměřit na možné mechanismy vasodilatace a tyto informace následně využít i v Diskusi práce.   

K Experimentální části RP nemám významnějších připomínek s výjimkou Diskuse. Provedené pokusy jsou 

sice úvodní a neumožňují proto formulaci jednoznačných závěrů, nicméně Diskuse nad výsledky mohla 

obsahovat širší úvahu nad možnými mechanismy účinku a díky tomu i podrobnější návrh, jak by mohla 

práce pokračovat dále. 

FORMÁLNÍ PŘIPOMÍNKY: 

Některé formulace nejsou přesné – např. str. 26: Angiotenzin II vyvolá vasokontrikci a ta vede k nárůstu 

krevního tlaku a ne naopak. Tyto nepřesnosti zjevně vznikly překladem z angličtiny.  Podobně v Diskusi 

jsou nejasně formulované věty ohledně vasodilatace a role endotelu a NO (str.42-43). 

Práce není pravopisně jednotná, stejné výrazy jsou psány různými způsoby (kvercetin x quercetin, názvy 

některých enzymů). 

Na str.21 je opakovaně použit výraz Bioavaibilita. Správný přepis by byl Bioavailabilita, ale zažitý je český 

ekvivalent Biologická dostupnost. 

Práce je vytištěna z části barevně a z části černobíle. 

Formát citací není jednotný. 

Práce obsahuje menší množství překlepů, které ale nesnižují srozumitelnost práce. 

DOTAZY: 

1. Jaká látka by šla při kontrakci cév použít místo noradrenalinu?  

2. Nejúčinější metabolit, 3-(3-hydroxyfenyl)propionová kyselina, byl následně testován i in vivo. Věděla by 

jste, jaké měl účinky?  

ZÁVĚR: Předložená práce i přes uvedené připomínky splňuje požadavky na rigorosní práci a doporučuji ji 

k obhajobě.  

    

 

V Hradci Králové, dne 9.ledna 2019 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


