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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předložená diplomová práce se v teoretické části zabývá nejprve složení extracelulární 
matrix a bazální membrány, poměrně podrobný popis struktury jednotlivých bílkovin 
(kolagen, adhezivní molekuly,…) není až na jednu vyjímku vůbec doplněn obrázky, což by 
bylo mnohem názornější než složité popisy. Následný popis plic, vitamínu A a E je poměrně 
obecný a přiliš se netýká tématu práce. Jednotlivé části teorie jsou nejsou nijak významně 
propojeny a nepůsobí kompaktním celkem. Největším nedostatkem je, ale chybění citací 
použitých prací, první citace je až na str. č. 14, další na str. 18. Z celkem 21 kapitol či 
podkapitol teoretické části obsahuje jen 6 odkaz na literaturu a většinou jen jeden! V části 
materiál a metody chybí výčet použitých chemikálií, v řadě kapitol není popsána jen 
metodika, ale i teorie (např. malonaldehyd, glutathion,…), která do této části nepatří. Ve 
výsledkové části chybí v grafech chybové úsečky (obr. 6,7,11). Mikroskopické obrázky 
bazálních membrán by si zasloužily podrobnější popis. Diskuse je spíš výčtem prací na 
podobné téma než diskusí, o vlivu vitamínu E na oxidační stres (byť třeba v jiném kontextu) 
není ani zmínka.  
 
 
 
 
 
 
  



 
Dotazy a připomínky:  
Proč není v práci uvedeno, že byla vyprácována v rámci stáže Erasmus a na kterém 
pracovišti (pouhá nejasná zmínka v diskusi)? 
Proč byla studie prováděna pouze na potkaních samcích? 
Na obr. 8, 9, 10 jsou alveolární bazální membrány, jak velký počet  membrán byl 
vyhodnocen pro stanovení závěrů (ztluštění, přítomnost kolagenových vláken,…)? 
Proč byly vybrány právě tyto parametry pro měření oxidačního stresu? Jaké jiné by se mohly 
použít? 
V jakých dalších onemocněních, mimo onemocnění plic, může hrát vitamín A roli? 
  
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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