
 

 

Posudek disertační práce Mgr. J. Hrdličky: Nové přístupy k ochraně srdce před 

postischemickým selháním 

Disertační práce má 85 stran a přílohy – seznam autorových publikací a 3 autorovy 

původní práce. Práce je rozčleněna do 5 kapitol - Úvod (20 stran), Cíle práce včetně 

pracovní hypotézy (1 strana), Metodiku ( 6 stran), Výsledky (23 stran), Diskusi (18 

stran), Souhrn (1 strana) a Literaturu (17 stran).  

Literární přehled je dobře zpracovaným úvodem k celé práci se sedmi užitečnými 

obrázky a grafy a odpovídajícím zastoupením odkazů na klasické i recentní práce.  

Hypotéza a cíle práce jsou přesně formulovány.  

Použité metodiky jsou dobře popsány, grafy začleněné do textu užitečné.  

Výsledky popisují 3 experimenty na potkanech: a) vliv normobarické hypoxie nebo 

fyzické zátěže aplikované před ischemicko-reperfůzním poškozením srdce na 

pozdější rozvoj srdečního selhání, b) vliv stejných intervencí aplikovaných po 

poškození srdce a c) účinky podávání látky EET-B na rozvoj srdečního selhání 

vyvolaného ischémií u dvou typů hypertenzních zvířat. Výsledky jsou stručně a 

výstižně popsány. V grafech (v digitální formě práce) je ale obtížné rozlišení 

jednotlivých skupin zvířat. Označení skupin v grafech12 a 13 a v jejich popisu by bylo 

dobré sjednotit. 

Diskuse výsledků, podobně jako úvod práce prokazují dobrou orientaci autora 

v literatuře o možnostech ovlivnění následků ischemicko-reperfůzního poškození 

myokardu. Vlastní výsledky i jejich význam jsou střízlivě interpretovány.   

 

K práci mám následující dotazy: 

Jak velkou změnu hodnoty považujete za dostatečnou pro tvrzení, že má veličina 

tendenci se měnit? 

Co je příčinou občasného nesouhlasu ve významnosti změn FS a +dP/dt? 

Nezjišťovali jste v některém z experimentů poměr suché a mokré váhy plic? 

Expozice hypoxii před MI vyvolala výrazné zvýšení váhy plic, zatímco po MI nikoliv. 

Čím mohl být tento rozdíl způsoben? 

Jaký byl Ped v experimentu popsaném v kapitole 4.3? 

 

 



Celkové hodnocení: 

Disertační práce je věnována možnostem ovlivnění následků ischemicko-

reperfůzního poškození myokardu. Přináší původní výsledky, které rozšiřují 

teoretické znalosti o postconditioningu a mohou tedy mít i klinické uplatnění.  Je třeba 

ocenit zvládnutí náročné metodiky echokardiografického hodnocení funkce srce u 

potkana. Je zřejmé, že autor dokáže zhodnotit současný stav znalostí v dané oblasti, 

přesně formulovat otázky vhodné pro experimentální výzkum, dobře vybrat a 

zvládnout náročné metodické přístupy a získané výsledky zhodnotit. Proto udělení 

titulu PhD doporučuji.  
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