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Název práce: 
 

Molecular mechanisms of LDL-cholesterol induced endothelial dysfunction 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je shrnutí poznatků o endotelu a jeho funkci ve fyziologických a 
patofyziologických podmínkách se zaměřením na účinky oxidativního stresu a 
zánětu v důsledku chronicky zvýšené plazmatické hladiny LDL cholesterolu. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně, po stručném úvodu následují v logické 
návaznosti jednotlivé, obsahově vyvážené kapitoly, které se věnují endotelu, 
endoteliální dysfunkci, LDL-cholesterolu a jeho roli v endoteliální dysfunkci a 
nakonec i endoteliální dysfunkci jako prediktoru kardiovaskulárních 
onemocnění. Následuje závěr, seznam zkratek 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? 
 
Literární zdroje jsou dostatečné, správně citováno je všech 108 prací, které 
zahrnují rozsáhlé období 1847-2020, výběr zdrojů a formální i věcné aspekty 
citování jsou příkladné, včetně rozlišení původních prací od přehledových atd. 
 

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): 
 
Předložená bakalářská práce je psaná čtivou, takřka bezchybnou angličtinou, 
pečlivá byla i typografická příprava – zaznamenal jsem jediný překlep. Velmi 
kladně hodnotím přípravu kompletní vlastní obrazové dokumentace – všechny 
čtyři obrázky jsou zdařilé, přehledné a vhodně doplňují text. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce ve čtyřech kapitolách podává vyvážený, dobře dokumentovaný aktuální 
pohled na endoteliální dysfunkci a molekulární mechanismy jejího vzniku a 
význam LDL cholesterolu v tomto patologickém procesu. Z výše uvedeného 
mohu tedy shrnout, že autorka předložila velmi kvalitní bakalářskou práci, 
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která splnila všechny vytyčené hlavní i dílčí cíle, doporučuji tedy tuto práci 
k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Otázky: 
 
1 . Práce přehledně shrnuje mj. rizikové faktory a molekulární mechanismy 
endoteliální dysfunkce. Jaké jsou známé protektivní faktory, působící 
v opačném směru než ty zmíněné v kapitole 2.2? 
 
2. Jaký je význam dalších známých izoforem NO-syntázy, tedy iNOS a nNOS, 
pro (dys)funkci endotelu? 
 
3. LDL-C jsou prezentovány jako homogenní skupina částic – existují zde 
definované podskupiny s odlišným významem pro endoteliální dysfunkci a 
aterogenezi?  
 
 
Připomínky: 
 

1. Některé zkratky nejsou uvedeny v seznamu zkratek, namátkou: BH4, 
cAMP, IL-6, IL-8, v textu jsou vysvětleny korektně. 

2. Figure 2 – překlep  „insuline“ 
3. Str. 18 – Hypercholesterolemie není definována jako zvýšení LDL-C, i 

když ji často provází. 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 
 

 


