
 

Oponentský posudek na diplomovou práci 

Romana Weissová (2013) Úloha mitochondrií v adaptaci na chronickou hypoxii u 

spontánně hypertenzních a konplastických potkanů 

 

Magisterská práce Romany Weissové je zaměřena především na studium úlohy srdečních 

mitochondrií v adaptaci na chronickou kontinuální normobarickou hypoxii u spontánně 

hypertenzních potkanů (SHR) a od nich odvozeného konplastického kmene s 

mitochondriálním genomem potkana Brown Norway. 

 

Hodnocení výsledků z hlediska tvůrčího přínosu 
Práce přináší velmi aktuální přístup ke studiu mitochondrií, neboť pracuje s konplastickým 

kmenem potkanů, a přináší tak zajímavé údaje o úloze mitochondriálního genomu. Autorka 

srovnává aktivity vybraných enzymů (malátdehydrogenázu, citrátsyntázu, NADH-cytochrom 

c oxidoreduktázu, sukcinát cytochrom c oxidoreduktázu a cytochromoxidázu) u SHR a od 

nich odvozeného modelu konplastických potkanů, kteří mají jaderný genom SHR, ale 

mitochondriální genom je nahrazen genomem potkana kmene Brown Norway. Práce také 

stanovuje antioxidační enzymy (superoxiddismutázu a katalázu) a vybrané podjednotky 

jednotlivých komplexů oxidační fosforylace. Výše zmíněné parametry jsou změřeny 

v kontrolních (normoxických) podmínkách a rovněž po zatížení zvířat třítýdenní kontinuální 

normobarickou hypoxií. 

Práce je metodicky bohatá a prezentuje výsledky vynikající metodické úrovně. 

 

Formální kvalita předložené práce 
Celá práce je přehledně uspořádána do kapitol a rovněž grafická úprava dosahuje vysoké 

úrovně. 

 

Hodnocení jednotlivých částí předkládané práce 

Literární přehled 
Literární přehled (28 stran) zahrnuje širokou oblast: od energetického metabolismu srdečních 

mitochondrií, metabolismu kyslíkových radikálů a antioxidačních enzymů, přes 

mitochondriální genom, podrobnou charakteristiku použitých pokusných zvířat až po popis 

metabolických změn v odezvě na hypoxii a úlohu mitochondrií v kardioprotekci vyvolanou 

adaptací na chronickou hypoxii. Autorka prokazuje široký rozhled a velké znalosti literatury 

v daném oboru. 

Přehled je doplněn řadou obrázků a schémat. Je třeba zvláště ocenit podrobné legendy i 

přesné literární odkazy. 

 

Cíl práce 

Cíle práce jsou jasně vymezeny a formulovány do dvou bodů. 

 

Materiál a metody 
Práce přehledně uvádí použitý materiál, pokusná zvířata i jednotlivé metody, které byly 

použity (13 stran). Všechny metody jsou jasně a srozumitelně popsány. 

 

Výsledky 
Získaná data jsou prezentována ve formě tabulek, grafů a obrázků. Prezentace dat je velmi 

pečlivá a graficky dokonalá. Všechny výsledky jsou na vynikající metodické úrovni. To vše 

svědčí o mimořádné píli a pracovitosti autorky. 

 



Diskuse 
V diskusi (10 stran) se autorka postupně zaměřila na pět hlavních témat: 1) experimentální 

model použitých potkanů a zvolený materiál, 2) hmotnostní parametry obou kmenů potkanů, 

3) aktivity enzymů Krebsova cyklu, 4) antioxidační enzymy a 5) oxidační fosforylace. 

Diskuse svědčí o tom, že autorka má dobrý přehled v dané problematice a umí se získanými 

fakty dále pracovat. 

 

Závěr 

Závěry odpovídají vytčeným cílům. Velmi jsem ocenila jednostránkové shrnutí dosažených 

výsledků. 

 

Předkládaná práce je výbornou vizitkou autorky. Romana Weissová prokázala, že je 

schopna nejen usilovně pracovat a získat dostatečné množství výsledků vynikající 

úrovně, ale také získaná data kriticky zhodnotit. 
 

K předložené práci mám následující dílčí připomínky (spíše formálního charakteru) a otázku 

do diskuse: 

 

 Určitě běžnější je užívat vyjádření na g vlhké váhy než na g mokré váhy (str. 14). 

 Str. 32 odkazuje na obrázek 2.6. (str. 33), nejedná se však o obrázek ale o tabulku. 

 Doporučila bych procenta uvádět pouze v celých číslech (str. 57). 

 Podobně enzymové aktivity není třeba uvádět s tolika desetinnými místy (str. 59, 61, 

62). 

 Poslední věta na str. 81 by měla být upravena do srozumitelnější podoby. Co znamená: 

…kataláza je ubiquitována….? 

 

 Autorka navrhuje pro další možné pokusy stanovení rychlosti produkce ROS (str. 85). 

Máte na mysli již nějaké konkrétní pokusy? 
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