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II. Posudek oponenta 

 

Experimentální diplomová práce (DP) studentky Ivany Šachové byly připravena v rámci programu ERASMUS 

na Univerzitě v Kuopiu (zahraniční pracoviště paradoxně není uvedeno, ale lze najít podle školitele). Hned na 

úvod je nutné uvést, že jde o velmi kvalitní a komplexní práci zabývající se biotechnologickou přípravou 

běžného (wild-type) „steroid receptor coactivator-1“ (SRC-1) i jeho specificky upravených proteinů pro další 

farmakologické testování, které je také zahrnuto v DP. 

V teoretické části studentka velmi dobře popisuje současné znalosti nutné pro pochopení tohoto velmi 

složitého tématu.  

Z hlediska formálního by bylo vhodné omezit počet zkratek, je jasné, že běžně používané zkratky pro různé 

signální proteiny musí být používány, ale např. zkratka SMS: „Small molecular stimulators“, použitá jen 2x po 

vysvětlení v jednom odstavci (s.15), je zbytečná. Zkratka PB (asi fenobarbital) na str. 8 není naopak 

vysvětlena. Některé obrázky nemají číslo a popisek  (s.26, 27 a 35), analogicky tabulka na str.23-25, chybí 

odkazy na některé obrázky a tabulky v textu (Obr.10-11,Tab.9-10), označení rovnice na str. 29 jak Obr. není 

vhodné. Obr. 24 a 25 by měly být ve výsledkové části ne v diskuzi. 

U rychlosti centrifugace je promiskuitně používáno jak "rpm", tak "g" – druhá alternativa je vhodnější. Práce je 

psána velmi slušnou angličtinou jen s drobnými chybami 

 

K práci mám následující otázky: 

1. Byla provedena statistická analýza u výsledků na Obr. 24 a 25?  

2. Hned v úvodu na konci (s.1) se uvádí, že výsledky by se mohly použít v léčbě některých nemocí 

(diabetes nebo nádory), není to příliš odvážné tvrzení ? 

3.       V úvodu se píše o zvýšení exprese CAR přes "retinoidní receptor X" (s-3) a "retinoid acid receptor" 

(s.6). Předpokládám, že se jedná o stejný receptor ?  

Výše uvedené komentáře jsou zejména formálního rázu a nesnižují nadprůměrnou úroveň této DP. 

Doporučuji ji proto komisi k obhajobě a také komisi pro rigorózní práce k uznání jako práce rigorózní. 
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