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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce Hany Černé je prací rešeršní a na 99 stranách přináší ucelený pohled na vysoce aktuální 

téma apoptózy a její možné role u různých patologických stavů. I přesto, že již samotná apoptóza je velmi 

komplexní děj s řadou nejasností, diplomantka se velmi dobře zhostila vysvětelní různých mechanismů 

apoptózy a její regulace, které doplnila řadou přehledných a dobře popsaných obrázků. Na tomto základě 

jsou pak vysvětelny možné dysregulace apoptózy a její případná role v patologických stavech. Ač se 

spekuluje o tom, že dysregulace apoptózy může být podkladem celé řady onemocnění, autorka z tohoto 

pohledu detailně rozebrala dvě významné choroby a to Alzheimerovu a Parkinsonovu nemoc. Velmi 

zajímavou a aktuální je část zabývající se možnostmi antiapoptické terapie u těchto onemocnění. Ráda bych 

zdůraznila vysokou odbornou úroveň této diplomové práce, většina tvrzení je podložena různými 

experimentálními výsledky, preklinickými či klinickými studiemi. Autorka se také velmi dobře vyrovnala s tím, 

že mnoho informací kolem apoptózy a těchto neurodegenerativních onemocnění je zastřeno tajemstvím a 

část výsledků je protichůdných. Takové nesrovnalosti jsou uvedeny a také jsou uvedeny možná vysvětlení. 

Pro sepsání práce bylo využito 105 literárních zdrojů, převážně zahraničních článků.  

Připomínky: 

 - na str. 16 je uvedeno, že lidské tělo je složeno z 1014 buněk 

 - ostaní připomínky jsou ryze formálního charakteru - několik překlepů, chybějících či přebývajích teček atd. 

Dotazy: 

- na str. 15 uvádíte, že se kaspasy uplatňují i mimo apoptózu a zánět, uveďte kde. 

- na str. 55 uvádíte, že byla pro studium apoptózy využita tzv. TUNEL technika. Můžete vysvětlit její princip a 

proč byla považována za nespecifickou? 

- o jakých dalších mechanismech mimo apoptózy se uvažuje v patogenezi Alzheimerovy a Parkinosonovy 

choroby? 

- existují dědičné formy Alzheimerovy a Parkinosonovy choroby? Pokud ano, jak jsou časté? 

- na str. 60 uvádíte, že ve chvíli, kdy se začínají projevovat symptomy Parkinsonovy choroby je už 50-75% 

dopaminergních neuronů degenerovaných? Lze tedy případně využít antiapoptickou léčbu? 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k závěrečné obhajobě. 
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