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Diplomová práce Evy Kyclerové vychází z problematiky endogenní kardioprotekce 

indukované v myokardu po adaptaci na chronickou hypoxii. Problematika je dlouhodobě 

řešena ve spolupráci s oddělením Vývojové kardiologie Fyziologického ústavu AVČR. 

Předchozí studie skupiny ukázala, že adaptace na kontinuální normobarickou hypoxii zvyšuje 

expresi cyklooxzgenázy II. Fosfolipáza A2 (PLA2) odštěpuje kyselinu arachidonovou z 

fosfolipidů, je sama důležitou signální molekulou a zároveň je substrátem cyklooxygenázy 

pro syntézu eikozanoidů. Některé z nich se v protekci myokardu uplatňují. Proto tématem 

diplomové práce bylo stanovit na úrovni proteinů zástupce jednotlivých tříd fosfolipáz A2 

přítomných v myokardu. Autorka se především soustředila na cytozolickou fosfolipázu A2 

alfa (cPLA2 alfa), která má vysokou specifitu pro kyselinu arachidonovou. Cílem bylo zjistit, 

jak ovlivní adaptace na chronickou hypoxii sekretorickou PLA2 IIA, na kalciu nezávislou 

PLA2 a cPLA2 alfa. S využitím specifického inhibitoru cPLA2 alfa sledovat jak jeho akutní 

podání před I/R ovlivní viabilitu a uvolňování LDH z izolovaných kardiomyocitů.    

Ve svém literárním úvodu Eva Kyclerová zpracovala přehled celé řady prací zabývajících se 

signálními drahami endogenní kardioprotekce v souvislosti s jednotlivými PLA2. V tomto 

smyslu neměla jednoduchou úlohu, protože pohled na jejich pozitivní nebo negativní úlohu 

v srdci během chronického stresu nebo za akutních podmínek ischemie-reperfúze je značně 

nejasný. Autorka práci s literaturou zvládla velmi dobře. 

 Pokud jde o práci v laboratoři, prokázala dobré organizační schopnosti, dovede se orientovat 

v různých metodických přístupech a pracuje samostatně, přitom je schopná dobře 

spolupracovat v kolektivu. Využila metodu western blotting pro stanovení hladiny 

jednotlivých fosfolipáz a proteinů, které aktivují cPLA2 alfa. Zvládla metodu izolace 

kardiomyocitů a získala na nich zajímavé výsledky. 

 Své výsledky prezentuje v přehledných tabulkách a grafech. Diskuze je dobře formulovaná, 

výsledky dobře konfrontuje s ostatními studiemi.  



Po formální stránce je práce napsána dobře, je bez zbytečných překlepů a pravopisných chyb, 

text je srozumitelný. 

Výsledky jsou v současné době připravovány k publikaci v impaktovaném časopise. Eva 

Kyclerová je nadaná a motivovaná studentka, která napsala pěknou diplomovou práci, a proto 

ji doporučuji pro obhájení titulu magistr. 
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