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II. Posudek oponenta 

 

       Studentka Lenka Srbová vypracovala svoji diplomovou práci na katedře biologie Farmaceutické fakulty 

Univerzity v Portu (Portugalsko) pod vedením Prof. Alice Santos-Silva. Práce středního rozsahu (77 stran) je 

standardně členěna.  

      V teoeretické části autorka stručně seznamuje čtenáře s fyziologií ledvin a s problematikou chronického 

selhání ledvin. Přehledně jsou zde popsány příčiny dysfunkce ledvin a jejich možné projevy a důsledky. Dále 

jsou zde shrnuty dostupné informace o močovině a příslušných transportních proteinech. Teoretická část,  

využívající velkého počtu literárních zdrojů, je velmi pěkně zpracovaná. 

       Experimentální část zahrnuje přehled použitých metodických postupů a dosažené výsledky. 

Diplomantka měla možnost se seznámit s řadou metod: od mikroskopie, přes sledování viability a apoptózy 

buněk, až k elektroforéze a imunoblotingu. Dosažené výsledky, přestože neprokázaly vliv zvýšené 

koncentrace močoviny na žádný ze sledovaných parametrů erytrocytů a lymfocytů, mají bezesporu svůj 

význam a přínos pro výzkum, na který se pracoviště zaměřuje. Výsledky diplomantka adekvátně hodnotí a 

komentuje v diskusi a přehledně shrnuje v závěru.  

       Celá práce je pečlivě a úhledně sepsaná. K práci mám pouze následující připomínky a dotazy.  

Připomínky: 

- Kapitola 4.4. by se spíš hodila do teoretické části místo do části metodické 

- u některých obrázků (např. 20, 21) je horší kvalita popisků os 

- zbytečné uvádění výsledků na dvě desetinná místa 

 

Dotazy: 

- Co to jsou uremické toxiny a proč se k nim řadí proteiny modifikované glukosou? 

- Jakým mechanismem močovina denaturuje proteiny? 

- Jakým mechanismem mohla močovina způsobovat agregaci lymfocytů? 

 

Práce Lenka Srbové splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě      
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