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1. Všeobecná charakteristika 

Práce se zabývá patofyziologickou úlohou systému oxidu dusnatého v rozvoji 

geneticky podmíněné hypertenze a metabolického syndromu. V této v poslední době 

hojně studované a poměrně velice široké problematice se zaměřuje především na 

studium proteinové exprese jednotlivých isoforem NO-syntázy v periferních tkáních a 

ve vybraných strukturách centrálního nervového systému a dále pak na studium úlohy 

těchto isoforem v poruchách rovnováhy vazoaktivních systémů podílejících se na 

regulaci arteriálního tlaku krve.  

Formálně má práce formu klasické dizertační práce se všemi náležitostmi: 

úvodem, definováním cílů disertace, popisem metodiky, uvedením a interpretací 

výsledků odděleně pro tři různé experimenty, jejich následnou diskusí, závěrem a 

použitými literárními prameny. Přílohami jsou jednak seznam pěti vlastních publikací 

autorky a jednak všechny již publikované autorčiny časopisecké práce in extenso.  

Úvod postupně v jednotlivých svých kapitolách shrnuje obecnou problematiku 

esenciální hypertenze jako selhání fyziologických regulačních mechanismů tlaku krve, 

problematiku metabolického syndromu, úlohu oxidu dusnatého jako důležité signální 

molekuly v organismu a konečně problematiku experimentální hypertenze.  

Následná kapitola pak stručně, jasně a srozumitelně formuluje cíle disertační 

práce. Následuje popis metodických přístupů, které byly v jednotlivých experimentech 



použity. Kapitola výsledky pak přináší graficky dobře dokumentované příspěvky 

jednotlivých experimentů k řešení cílů práce. Diskuse se pak zabývá rozborem výsledků 

jednotlivých experimentů především s ohledem na jednotlivé hypertenzní modely a 

věkové diference v systému oxidu dusnatého u spontánní a solné experimentální 

hypertenze. Obecně pak odpovědi na jednotlivé cíle práce shrnují závěry.  Literární 

odkazy jsou uspořádány velmi dobře a zahrnují 278 prací jak zcela recentních tak i 

klasických od osmdesátých do devadesátých let minulého století. 

 

2. Hodnocení práce 

Práce potvrzuje dobrou orientaci autorky v dané problematice, má přehledné 

uspořádání a objemově i časově rozsáhlý přehled literatury, kriticky a střízlivě 

interpretované výsledky a nepředpojatě vedenou diskusi. Práce je svou tématikou 

rovněž velmi aktuální a svými výsledky přispívá k dalšímu poznání úlohy poruch 

v systému oxidu dusnatého pro vznik a rozvoj esenciální hypertenze.  

Po formální stránce nemám k práci žádné zásadní připomínky, je psána velmi 

hezkou češtinou bez zbytečných anglikanismů a prakticky bez překlepů. Také grafická 

dokumentace je velmi hezky a přehledně uspořádaná.  

Po věcné ani obsahové stránce rovněž nemám k předložené disertační práci 

žádných připomínek.  

K vlastní práci mám pouze následující dotaz: 

 Existují nějaké důkazy, že by změny v lipidovém složení plazmatické membrány 

endoteliových buněk mohly být spojeny se změnou produkce NO, případně jiných 

vazoaktivních produktů endotelu ?   

 

Závěr: 

Disertační práce je velmi kvalitní a to jak po formální tak i obsahové stránce a plně 

prokazuje předpoklady autorky k samostatné tvořivé vědecké práci, doporučuji proto 

v případě úspěšné obhajoby udělení titulu „PhD“ za jménem. 
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