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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předkládaná práce je náročným způsobem popsána a drží 
se dané problematiky. Oceňuji, že studentka vysvětlovala pojmy jako alelový floxing. Osobně 
mě zaujalo, že studentka detailně popsala patofyziologii fibrózy v játrech a jakým způsobem 
se na něm podílí endoglin. 
 
Dotazy a připomínky: Nehledně na to, že se tam nacházejí drobné překlepy (ubichinace,..), 
co je zásadní a co musím vyktnout je,že v některých částech chybí citace např. na straně 20, 
32, 38,….   
 
1. Na straně 15 popisujete ITO buňky. Tyto buňky mají své vlastní pojmenování, jak 
v češtině tak ve slovenštině. Jak se nazývají?  
2. Na straně 16 jste popsala apikalní a bazální povrch hepatocytů. Jaký je to laterální povrch 
hepatocytů? 
3. Na straně 46-47 jste popisovala zajímavou práci o korelaci sol-Eng a α-fetoproteinu u 
skupiny pacientů s cirhózou jater bez hepatocelulárního karcinomu a skupinu pacientů s 
cirhózou a hepatocelulárním karcinomem. Jsou uvedeny konkrétní hodnoty těchto markerů u 
jednotlivých skupin pacientů? Pokud ano, uveďte je.  
4. Existuje presně daná hodnota (hranice) těchto markerů, která určí, zda-li se jedná o 
pacienty pouze s cirhózou jater nebo o pacienty s cirhózou a hepatocelulárním karcinomem? 
  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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