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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce dokazuje, že studentka 
zvládla základy práce experimentálního charakteru - metodu Western blot. Teoretická část je 
zpracována pečlivě, přehledně. Cíle jsou jednoznačně definované, metody přiměřené cílům 
a jasně zdůvodněné. Na rozdíl od teoretické části práce a zejména diskuze, kde studentka 
používá odborný jazyk a styl, metodická část práce je psaná neodborně, místy až laicky, což 
zbytečně snižuje úroveň diplomové práce. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Majoritní připomínky: 
1) V experimentální části zcela chybí popis biochemické analýzy (stanovení hladiny 
celkového cholesterolu), navíc v celé práci studentka neuvádí, jestli se jednalo o analýzu 
plazmy nebo séra. Domnívám se, že i přesto, že autorka uvádí provedení odběru krve do 
heparinových zkumavek, by se mělo v textu (zejména v metodické části, která chybí) objevit, 
že koncentrace cholesterolu byla stanovena v plazmě.  
2) Předložené práci bych vytkla grafickou úroveň obrázků, která je ve většině případů v 
anglickém jazyce. Navíc nejsou internetové zdroje obrázků řádně ocitovány v seznamu 
použité literatury.  
3) V abstraktu studentka uvádí, že byly sledovány hladiny lidského sérového endoglinu, 
nicméně dále uvádí, že sourozenecké myši s nízkými plazmatickými hladinami sEng byly 
použity jako kontrolní. V zadání práce studentka uvádí použití dvou skupin geneticky  
modifikovaných myší, které se lišily hladinami lidského sérového endoglinu. Ve větě 



následující již uvádí, že hladina lidského solubilního endoglinu v plazmě byla stanovena 
pomocí ELISA analýzy. Ve výsledkové části, diskuzi a závěru jsou uvedeny sérové  
koncentrace sEng. Z práce nelze jasně identifikovat, jestli byla koncetrace sEng stanovena 
v séru nebo plazmě. 
Minoritní připomínky: 
1) V textu studentka často uvádí, že byla experimentálním zvířatům podávána speciální 
"strava" s vysokým obsahem tuku a cholesterolu, vhodnější by bylo použít v tomto kontextu 
termín "dieta", jak již je uvedeno ve výsledcích, závěru a diskuzi. 
2) Na str. 33 autorka uvádí termín "in vivo" bez kurzívy, která se pro označení typu 
experimentu používá. 
3) Na str. 4, v české verzi abstraktu a v celé experimentální části se uvádí procenta 
neoddělena mezerou od čísel, což se používá pro text psaný v anglickém jazyce. Ve 
výsledkové části se již chyba neobjevuje. 
4) Na str. 5, v anglické verzi abstraktu jsou výsledky uvedeny s desetinnou čárkou, 
v anglickém textu se používá tečka. 
Dotazy: 
1) V diplomové práci hodnotíte vliv lidského sEng na expresi myšího iNOS a HO-1. Lze 
předpokládat, že účinky lidského sEng budou stejné, jako účinky myšího endoglinu? Byla 
stanovena i hladina myšího endoglinu? Event. mohlo by se jednat o jejich aditivní/synergický 
účinek? 
2) V práci popisujete uvolnění extracelulární části endoglinu MMP-14. Jakým mechanizmem 
se uvolňuje lidský sENG v myším organizmu? 
3) Vysvětlete, proč jste pro Western blot analýzu iNOS (130 kDa) použila tzv. "polosuchou 
cestu". Obecně se pro proteiny s molekulovou hmotností nad 100 kDa používá pro jejich 
přenos z gelu na membránu tzv."mokrá cesta", během které je nižší riziko, že by se proteiny 
nepřenesly kompletně. 
 
     
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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