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Potenciální fyziologický význam termálního preconditioningu 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o významu termálního preconditioningu, 
zejména pak objasnit molekulární mechanismy jeho působení a rovněž popsat, kde by tato 
cytoprotektivní metoda mohla být prakticky využívána. 
 
Struktura (členění) práce: 
Členění práce je standardní a logické. První kapitola čtenáře seznamuje s termálním 
preconditioningem a s možnostmi jeho provádění. Druhá kapitola popisuje molekulární 
mechanismy tohoto cytoprotektivního modelu a třetí kapitola uvádí, kde by mohl být 
potenciálně využíván v praxi. Součástí práce je rovněž abstrakt v českém a anglickém jazyce, 
seznam zkratek, úvod, závěr a seznam citované literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je použito celkem 87 zdrojů, z toho se v 8 případech jedná o citace sekundární, které 
jsou řádně označeny. Mezi zdroji jsou zastoupeny jak klasické práce, tak práce aktuální. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je dobrá. V textu téměř nejsou gramatické chyby ani překlepy. 
Součástí textu je několik obrázků, přičemž některé jsou v češtině, jiné v angličtině. Bylo by 
dobré jazyk sjednotit, nejlépe do češtiny. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka splnila cíle bakalářské práce, zorientovala se v dané problematice a sepsala čtivou 
rešerši vědeckého charakteru, která čtenáře vhodně informuje o zvoleném tématu. Práci 
shledávám jako velmi zdařilou. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Otázky: 

1) Jakým způsobem se provádí lokální zahřívání myokardu? Liší se velikost efektu 
lokálního termálního preconditioningu od celotělového termálního preconditioningu? 

2) Na stranách 18 a 19 píšete, že termální preconditioning vede k aktivaci iNOS a 
následnému navození ochrany buněk. V jiném případě pak termální preconditioning 
naopak inhibuje iNOS, což také vede k protekci. Podobně může cytoprotektivní efekt 
termálního preconditioningu spočívat jak ve zvýšení, tak i ve snížení hladin cytokinů 
(TNFα, IL-1β). Jak si vysvětlujete, že použití termálního preconditioningu může vést 
ke dvěma zcela protichůdným molekulárním odpovědím? Na čem závisí, zda termální 
preconditioning povede k aktivaci nebo inhibici iNOS, případně ke zvýšení nebo 
snížení hladin cytokinů? 
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3) Zvýšená tělesná teplota při hypertermii vede k aktivaci řady cytoprotektivních 

mechanismů. Má stejný či podobný efekt také zvýšená tělesná teplota při horečce? 
Připomínky: 

1) Ve zkratkách a ani v textu práce není vysvětlena zkratka NK. Přesto, že z textu 
vyplývá, že se jedná o nukleové kyseliny, osobně bych raději uvedl tento termín 
v jeho plném znění. 

2) Na straně 15 zaměňujete transkripci za translaci. 
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