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Bc. Romana Weissová v naší laboratoři začala pracovat již při vypracování bakalářské práce, 

kterou v roce 2011 s úspěchem obhájila. Neméně úspěšně pokračovala ve zvolené tématice i 

ve svém magisterském studiu. Zde se podílela na řešení projektu, na kterém pracujeme 

společně s Oddělením vývojové kardiologie Fyziologického ústavu AVČR. Výzkum je zaměřen 

na studium úlohy srdečních mitochondrií v kardioprotekci navozené chronickou hypoxií. 

Romana Weissová ve svých experimentech používala srdeční tkáň získanou z unikátního 

modelu konplastických potkanů. Tento kmen byl vytvořen ve Fyziologickém ústavu AVČR a 

jedná se o spontánně hypertenzní potkany (kmen SHR), jejichž mitochondriální genom byl 

nahrazen genomem mitochondrií potkanů kmene Brown Norway, který posloužil jako 

kontrolní. Romana Weissová při svých experimentech získala celou řadu hodnotných 

primárních výsledků, které potvrzují alespoň částečnou úlohu mitochondrií v kardioprotekci 

a budou součástí připravované publikace. 

Bc. Romana Weisová v průběhu svého studia prokázala, že je vynikající studentkou nejen v  

teoretické přípravě na široké spektrum odborných předmětů, ale také v praktické práci 

v laboratoři. Rychle si osvojila mnoho biochemických a molekulárně biologických metod a 

byla schopna samostatně provádět celou řadu časově a organizačně náročných experimentů. 

Aktivně také vyhledávala relevantní literární údaje a navrhovala další směřování 

experimentů. Na druhé straně byla vždy ochotná přijmout návrhy a pomoc zkušenějších 

kolegů. Při sepisování závěrečné práce dokázala z velkého množství vědeckých článků 

vytvořit souvislý a čtivý literární přehled a i ostatní části diplomové práce beze zbytku splňují 

požadavky kladené na text tohoto typu. Za zmínku stojí část Diskuse, ve které dokázala 

samostatně a tvůrčím způsobem analyzovat získaná data a vyvozovat z nich představy o 

podílu mitochondrií na procesu kardioprotekce. 

Diplomová práce Bc. Romany Weissové splňuje všechny požadavky kladené na magisterské 

závěrečné práce a doporučuji ji proto přijmout k obhajobě a hodnotit jako výbornou. 
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