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II. Posudek oponenta 

 Diplomová práce Jany Bártové se zabývá oxidačním poškozením lidského albuminu (HSA) 

kyselinou chlornou, která vzniká v organismu působením myeloperoxidasy. Cílem bylo pomocí několika 

metod zjistit, zda dochází k poškození lidského albuminu kyselinou chlornou a zda na tento proces mohou 

mít vliv polyfenolové látky z čaje, katechiny. Práce má celkem 87 stran a je rozčleněna do 9 částí. Seznam 

literatury obsahuje pouze 22 publikací, z nich 7 jsou knihy včetně klasických učebnic biochemie. 

V teoretické části nás diplomantka seznamuje s oxidačním stresem obecně, vznikem a působením 

kyseliny chlorné v organismu a antioxidační terapii. V části materiály a metodika jsou ne zcela 

srozumitelným způsobem koncipovány tabulky, kterým je obtížné porozumět. Dosažené výsledky jsou ale 

dokumentovány přehlednými obrázky. V diskusi jsou získané výsledky porovnány s dosud publikovanými 

prácemi, ale celkově má diskuse spíše charakter výsledkové části a opakují se závěry řečené v předchozí 

kapitole. I když výsledky elektroforetických metod neprokázaly rozdíl mezi nativním a oxidovaným 

albuminem, zadané dobře definované cíle se podařilo splnit.  

 

Připomínky: 

- celá diplomová práce působí poměrně ledabylým dojmem, co se to týká formátování a úpravy celého 

textu ale i formulace některých vět nepůsobí moc jasně. Hned v úvodu věta "Klinické studie jako je např. 

..." nedává smysl. 

- dále se zde vyskytuje celá řada formálních nedostatků - chybí tečky v popisech tabulek a obrázků a též 

v přehledu literatury. Citace nemají jednotný charakter (např. Štípek a kol 2000 x Štípek 2000), někde 

chybí a někde přebývají mezery, nejednota v názvosloví enzymů (-asa x –áza) atd. 

- v kapitole 2 Součastný stav poznání působí celá řada odstavců jako vytržené z citované práce bez 

řádného zakomponování do vypracovaného textu (např. str. 11, druhý odstavec). Navíc z celkových 34 

uvedených citací v kapitole 2 jich je 20 z knihy S. Štípka Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a nemoci. 

Některé kapitoly např. 2.2 či 2.2.1 jsou prakticky slovo od slova opsané z této knihy (v knize je to úvod 

kap.16 a kap. 16.2.8 resp. 16.5). 

- na str. 73 v obrázku 30. SDS-PAGE by pro lepší orientaci měly být uvedeny molekulové hmotnosti 

proužků markeru. 

- citace Thomas et al. (1986) a Firuzzi et al. (2003) na str. 25 a Oosawa et al. (1986) na str. 38 nejsou 

uvedeny v seznamu literatury. 

 

  

 
 



Otázky: 

- V části 2.1.4 na str. 17 je uvedeno, že indukovatelná NO sythasa se uplatňuje v makrofázích, 

neutrofilech a jiných buňkách, ale na str. 18 je uvedeno, systém využívající NO je „výzbrojí 

makrofágů“. Jak to tedy je a v čem se případně makrofágy a neutrofily liší? 

- V části 2.2.2. Flavonoidy na str. 17 popisujete, že strava bohatá na flavonoidy je spojená se 

snížením rizik kardiovaskulárních chorob, ale o 3 věty dál je uvedeno, že antioxidační schopnosti 

flavonoidů se nemají šanci uplatnit kvůli nízké absorpci. Čím je tedy snížení popisovaných rizik 

způsobeno?  

- K čemu se v experimentech používal Trolox? 

- Podle čeho byly voleny koncentrace HClO v experimentech? Korespondují tyto koncentrace se 

situací in-vivo? 
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