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a) Aktuálnost/ originalita tématu: výborná   

b) Odborná úroveň zpracování: výborná   

c) Přehlednost a srozumitelnost textu: výborná   

d) Výstižnost a adekvátnost závěrů: výborná   

e) Splnění cílů práce: výborné    
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Případné poznámky k hodnocení: Téma práce považuji za vysoce aktuální, a to vzhledem k 
tomu, že kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově velmi častými příčinami úmrtí a 
hypercholesterolémie je jednoznačně významným přispěvatelem vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění. 
V úvodní části práce se autorka věnuje klasifikaci lipidů a jejich struktuře, syntéze a funkčním 
aspektům. Následně popisuje jednotlivé třídy lipoproteinů včetně jejich struktury, 
metabolismu, funkcí a dalších vlastností. Samostatně se věnuje bílkovinné složce 
lipoproteinových částic, enzymům, které se uplatňují v metabolismu lipoproteinů. Dále 
receptorům, které jsou součástí metabolických cest zmiňovaných částic.  
Následně autorka charakterizuje dyslipidémie a posléze se věnuje popisu etiopatogeneze 
familiární hypercholesterolémie, následně epidemiologii, doposud užívaným biomarkerům 
diagnostiky, klinickým symptomům. Za významnou část práce považuji přehled nových 
biomarkerů diagnostiky familiární hypercholesterolémie a popis LDL-aferézy. 
 
Všechny kapitoly jsou přehledné. Text je vhodně dopněn obrázky a tabulkami. 
 
Dotazy a připomínky:  
Dotazy: 
1. Na str. 45 uvádíte. "exozomy….vytvořené pučením buněčných kompartmentů". 
Vysvětelete blíže tento proces. 
2. Na str. 45 uvádíte, že " MicroRNA jsou spojovány s patofyziologií KV onemocnění…byly 
nalezeny v pozoruhodně stabilní formě v cirkulující krvi a dalších tekutinách…jako konjugáty 



s lipoproteiny, plazmatické proteiny vázající RNA, vezikuly, exozomy". Následně uvádíte, že 
pacienti s FH mají zvýšené plazmatické hladiny miRNA-133a. Jaké hladiny MicroRNA 
(miRNA-133a) jsou považované za normální? Co konkrétně se ze jmenované skupiny 
příkladů forem stanovovalo? Jaké jsou finanční náklady stanovení tohoto markeru? 
Připomínky: 
1. Číslování kapitol je obvyklé od kapitoly Úvod (číslo 1). Abstrakty se nečíslují a kapitola 
Obsah, není součástí obsahu. 
2. Je obvyklé, že celá práce je psána v první osobě množného čísla, nikoliv v první osobě 
jednotného čísla (viz str. 27). 
3. Místy má práce stylistické nedostatky (pořadí větných členů neodpovídá českému jazyku, 
kopíruje anglický originál textu). Např. str. 23, 44, 45. 
4. Na str. 23 se stejná informace objevuje dvakrát a to v závěru prvního odstavce. 
5. V kapitole 6.3.3 a 6.6.4 bych v úvodu textu uvítala jednu či dvě vstupní věty k danému 
tématu. Podobně, jak to autorka výstižně učinila u kapitoly 6.6.2 Apolipoproteiny. 
6. V práci je minimum překlepů, pouze na str. 23 - typy snižuje (í), str. 40 - poskytnou(t), str. 
44 - mohly by poskytnou(t) 
7. Závěrečnou poznámkou je zamyšlení k vlastnímu názvu práce. Práce pojednává o 
markerech, které se používájí nejen k hodnocení úspešnosti terapie, ale především 
k diagnostice tohoto onemocnění. Lépe by tedy odpovídal název Familární 
hypercholesterolémie a biomarkery její diagnostiky a úspěšné terapie. 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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