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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Autorka diplomové práce se zabývala velmi specifickým 
problémem, a to expresí endoglinu v aterosklerotických plátech u zvířecího modelu  
aterosklerózy: samici myší kmene C57BL/6J s dvojitým deficitem apolipoproteinu E a LDL-
receptoru ve věku 8 týdnů. Celkový počet zvířat: 16 samic. 
Práce má obvyklé členění, typické pro tento druh práce. Po jazykové stránce je práce 
výborná. V práci se snadno orientuje. Experimentální část odpovídá danému tématu, je 
vhodně doplněna 17 obrázky a 3 tabulkami. V diskuzi autorka výsledky diskutovala 
s výsledky jiných autorů. Použité prameny literatury jsou přesně citovány jak v textu, tak 
seznamu literatury. Literární zdroj je bohatý. 
K autorce mám tyto připomínky a dotazy. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Formální připomínky:  
1. U obrázků v teoretické části by byl vhodnější popis v latinském nebo českém jazyce, 
nikoliv v jazyce autora původního textu, neboť práce je sepsána v českém jazyce. Např.obr. 
1, 2, 3, 4, atd. 
2. Na straně 11 uvádíte termíny: lamina elastica interna et externa a níže membrana elastica 
interna et externa. Bylo by vhodné použít termíny jednotně, v celém textu. 
3. Na straně 36 uvádíte "myš krmená nízkotučnou stravou nikdy nedostane aterosklerózu". 
Myslela jste pravděpodobně vysokotučnou dietou. Tak, jak to vyplývá ze souvislostí textu. 
 



 
 Obsahové připomínky: 
1. Viz strana 45. Zde uvádíte: Barvení..bylo provedeno…za účelem kvantifikace 
velikosti….plátů. Ve výsledkové části práce se výsledky kvantifikace nenacházejí. Uveďte 
proč. 
2. V závěru uvádíte, že došlo k expresi endoglinu na endotelu aorty, menších cév a kapilár 
myokardu. V reprezentativních obrázcích postrádám vyznačení změn v menších cévách a 
v kapilách myokardu. Šipky označují expresi pouze v oblasi aorty a aortálního sinu.  
 
Dotazy: 
1. Vysvětlete pojem vulnerabilita aterosklerotického plátu. 
2. Popište blíže neenzymovou glykaci a podroběji její význam v rozvoji aterosklerózy. 
3. Vysvětlete blíže spojení slov, na str. 41, " montování nevodné médium". 
    
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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