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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

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 práce je rozdělena na část teoretickou, kterou 
tvoří 10 kapitol a část experimentální, kterou tvoří 4 kapitoly. Dále obsahuje seznam zkratek 
a seznam použité literatury, kde jsou uvedeny jak české tak i zahraniční zdroje. 
Cílem práce bylo nastavit metodiku pro detekci exprese eNOS v aterosklerotických plátech 
arteria brachiocephalica a sledovat případné změny této exprese u myšího modelu. V závěru 
práce jsou přehledně komentovány pozorované změny v expresi eNOS, ale chybí hodnocení 
vhodnosti a účinnosti nastavené metodiky. 
V práci se vyskytuje řada překlepů a nesprávných slovních obratů. Některé nadpisy uvedené 
v obsahu, jsou v práci uvedeny jinak či v jiném slovosledu. Většina obrázků má anglické 
popisky, proto není úplně vhodné použití německých popisků u obrázku č.1. Na obrázek 
1,2,4,6,7,9,10,11 a 12 není odkázáno v textu. Obrázek 4 - Rizikové faktory aterosklerózy by 
bylo vhodnější zařadit do kapitoly ateroskleróza. Na straně 20 v kapitole 6.2 je u odstavce 
špatně uvedena citace. U obrázku 10 chybí v citaci datum navštívení webu. V seznamu 
zkratek chybí EDRF. 
Téma práce je zajímavé a prezentované výsledky pilotní studie mají praktický přínos pro 
budoucí opakování experimentu.  
 
Dotazy a připomínky:  
1) Objasněte zkratku EDRF. 
2) Jaký byl počet myší v jednotlivých skupinách? V kapitole 11.2 uvádite skupiny po 6 a 
v kapitole 11.5 po 8 myších v každé skupině. 



3) V závěru práce uvádíte, že je nezbytné změnit design budoucí studie. Co konkrétně je 
možné změnit? 
4) V práci také zmiňujete kombinovaný přípravek niacin/laropiprant, jeho indikace, NÚ, KI. 
Tyto přípravky byly na základě rozhodnutí Evropské lékové agentury v lednu 2013 staženy 
z trhu, včetně pozastavení léčebného použití i v ČR. Tuto informaci v práci nezmiňujete. 
Můžete tedy vysvětlit jaký byl důvod pozastavení a jestli existují informace o budoucnosti 
kyseliny nikotinové v klinické praxi? 
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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