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Cíle práce 
Hlavním cílem práce bylo analyzovat úlohu signální dráhy transkripčního faktoru HIF-1 při 
vzniku diabetické embryopatie s důrazem na poruchy vývoje kardiovaskulárního systému. 
Stanovené dílčí cíle vycházejí z jasně definovaných hypotéz (str. 24). 
 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    
Rozsah práce (počet stran): 66 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO     
Je uveden seznam zkratek?        ANO     
 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO    
   Je napsán srozumitelně?   ANO   
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO    
 
Literární přehled je velmi dobře zpracován. Na 14 stranách poskytuje základní informace o 
patogenezi různých typů diabetu včetně gestačního diabetu a jeho vlivu na embryonální 
vývoj srdce. Zejména kapitoly o úloze HIF-1 a jím regulovaných genů svědčí o výborné 
orientaci autorky v této složité problematice. 
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    
    Kolik metod bylo použito? 10 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO     
 
V práci byla použita řada náročných molekulárně biologických a histologických metod, které 
jsou dostatečně podrobně a srozumitelně popsány na 13 stranách textu. 
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO     
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO       
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  ANO     
  
Výsledky jsou prezentovány na 13 stranách a dokumentovány 4 tabulkami a 10 panely grafů 
a morfologických a histologických obrázků. Veškerá dokumentace je pečlivě a přehledně 
zpracovaná. Drobné připomínky jsou uvedeny níže. 
 
 
 



Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO    
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO    
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO     

 
Diskuse je stručná, věcná a zcela dostatečná pro zhodnocení dosažených výsledků a jejich 
zasazení do kontextu současného stavu poznání v dané oblasti výzkumu. Opět jasně 
dokumentuje znalosti autorky a její schopnost kriticky posoudit vlastní práci a nové 
poznatky, které z ní vyplynuly. 
 
Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO     
 
Hlavní výsledky a poznatky jsou koncisně a výstižně shrnuty ve 4 bodech. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je sepsána velmi dobrým jazykem, srozumitelně a čtivě. Překlepy, gramatické chyby, 
stylistické nepřesnosti či příklady laboratorního žargonu („zlyzovaná tkáň byla 
zvortexována“) nepřesahují únosnou míru. Grafická i obrazová dokumentace je názorná a 
technicky kvalitní. Rychlou orientaci ve výsledcích však poněkud komplikuje odlišné pořadí 
experimentálních skupin v grafech morfologické a molekulárně biologické části (genotyp vs. 
fenotyp). 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce Radky Čerychové podle mého názoru zcela splnila zadání, dosáhla stanovených cílů a 
vedla k řadě prioritních výsledků, které významně prohlubují naše znalosti o úloze signální 
dráhy HIF-1 v patogenezi diabetické embryopatie. O kvalitě získaných výsledků nejlépe 
svědčí skutečnost, že tvoří jádro článku, který byl přijat k otištění v prestižním mezinárodním 
časopise. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Drobné připomínky: 

1) V popisu statistického hodnocení na str. 35 je uvedeno, že „všechny skupiny byly 
porovnávány se vzorky wt nediabetických srdcí, tedy kontrolou“. Pro posouzení 
úlohy HIF-1 v patogenezi diabetem indukovaných změn je však nutné mezi sebou 
porovnávat diabetické skupiny obou genotypů, což bylo v některých případech, jak 
vyplývá z grafů, skutečně prováděno. 

2) Počet individuálních hodnot znázorněných na grafu č. 21 neodpovídá počtům 
uvedeným v legendě. Není jasné, proč nebylo možné provést statistické vyhodnocení 
(str. 54, horní řádek). Předpokládám, že statistické hodnocení bylo provedeno, ale 
neukázalo významný rozdíl mezi skupinami z důvodu většího rozptylu hodnot. 

3) V legendě k obrázku č. 13 na str. 44 je chybně uvedeno označení panelu (C místo D). 

4) V diskusi na str. 55 je uvedeno, že „počet diabetem ovlivněných Hif1α
+/- embryí na 

jeden vrh byl významně snížen v porovnání ..... s počty wt embryí z diabetických 
těhotenství“, ale na obrázku č. 7 není významnost rozdílů mezi těmito skupinami 
vyznačena. 



 
Otázky: 

1) Na str. 11 je uvedeno, že zvýšený metabolismus glukózy způsobuje hypoxii. 
Mechanismus tohoto účinku mi není jasný. Mohla by autorka toto tvrzení vysvětlit? 

2) Na str. 13 je uvedeno, že síňokomorové septum je u myši tvořeno převážně svalovou 
tkání. Jaká je v tom případě úloha síňokomorového uzlu, který je v srdci zodpovědný 
za opožděnou aktivaci komor? 

3) Str. 40, tabulka 13: Bylo zvýšení počtu absorbovaných embryí u diabetické skupiny 
E9,5 statisticky významné? 

4) Str. 43: Byl vliv genotypu na výskyt kardiovaskulárních defektů u diabetických 
embryí statisticky významnný? 

5) Str. 47, obrázek č. 15: Je nějaké vysvětlení pro opačný vliv genotypu na expresi Vegfa 
u nediabetických embryí ve věku E9,5 a E10,5? 

 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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