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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Rigorózní práce paní Mgr. Kristýny Tysoňové se zaměřuje na téma exprese proteinů TGF-β 

signalizace v aortě transgenních myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu. Práce je v rozsahu 62 stran 

a obsahuje 105 citací, 6 grafů, 12 obrázků a 1 tabulku. Po obsahové stránce je práce vyvážená, psaná pečlivě, 

prakticky bez překlepů. Oceňuji teoretický úvod, výsledkovou část, diskusi a také velký počet citací. Naopak 

část zabývající se metodikou práce by si zasloužila pečlivější zpracování nejen po stránce jazykové, ale 

obsahuje nepřesnosti, případně některé informace neobsahuje vůbec. Toto nicméně neznehodnocuje výrazně 

celkové dílo a proto práci doporučuji k obhajobě. K práci mám následující připomínky a dotazy: 

 

Připomínky: 

 

1. Str. 13 – První věta: Transformující růstový faktor β je složen z mnoha strukturně příbuzných 

cytokinů …. Dle mého zavádějící tvrzení. Lépe by bylo napsat, že TGF-β je označení pro skupinu 

strukturně příbuzných cytokinů.  

2. Str. 14 – Poslední věta: ….šíření signálu do jádra prostřednictvím fosforylujících Smad proteinů. 

V následujícím textu je popsáno, že Smad proteiny jsou aktivovány fosforylací, jsou tedy 

fosforylovány. Signál se tedy do jádra šíří prostřednictvím fosforylovaných Smad proteinů.  

3. Str. 15 – Věta: Aktivují se fosforylací a v případě nepřítomnosti jsou transkripčně inertní. 

Nepřítomnosti čeho, nebo nepřítomnosti kde? 

4. Str. 16 – Všechny zkratky u obrázku jsou vysvětleny až na jednu: SARA. Lze to chápat tak, že není 

pro aktivaci TGF- β důležitá?  

5. Str. 20 – Věta: Lidský endoglin je dimer, který je tvořený z 95 kDa disulfidických podjednotek. 

Souhlasím s tím, že endoglinu je dimer (homodimer), avšak je tvořen ze dvou řetězců, každý o 

hmotnosti 95 kDa, spojených dvěma disulfidickými můstky.  

6. Str. 20 – S-izoforma endoglinu je zde popisována jako řetězec 60 aminokyselin. Patrně překlep, 

jelikož S-izoforma je od L-izoformy kratší jen o 33 aminokyselin. Mělo by být 600 aminokyselin. 

7. Teoretická část věnovaná solubilnímu endoglinu by mohla být vzhledem k tématu práce obsáhlejší. 

8. Str. 28 – Věta: Jednalo se o 6 měsíců starý transgenní myší kmen….  Předpokládám, že kmen je 

mnohem starší a jednalo se o myši stáří 6 měsíců.  

9. Str. 29 – Homogenizace a izolace proteinů – Není mi jasné, proč byly myší aorty nejdříve lyzovány 

v pufru a pak teprve stříhány na menší části a homogenizovány mechanicky. Chybí mi také objemy 

jednotlivých reagencií v tomto kroku.  

10. Str. 29 – Věta: Aby vzniklo požadované ředění vzorků, vybral se z každé skupiny myší, tedy 

sledované Sol-Eng+ i skupiny kontrolní, jeden vzorek referenční. Postrádám smysl věty.  

11. Str. 30 – popis BCA metody není dostatečný. V textu se píše o přidávání směsi reakčních činidel, 

ale jakých, nebo v jakém objemu se neuvádí. Pokud bylo stanovení proteinu provedeno pomocí BCA 

Kitu, v práci to není uvedeno.  

12. Str. 32 – V kapitole „Příprava vzorků“ se píše o rozmražení vzorků a naředění do mikrozkumavek 

podle tabulky s koncentracemi. Není mi jasné, o jakou tabulku a jaké koncentrace se v tomto 

případě jedná. Žádnou takovou tabulku jsem v práci nenalezl.  

13. Str. 33 – byl bych opatrný na formulaci „Skla se vydělala …“ Lépe „Skla byla vyndána …“  

14. Str. 34 – formulaci „extra silný filtrační papír“ (což může znamenat cokoliv) by bylo lépe nahradit 



přímou specifikací (tedy gramáží) daného papíru. Také „rozjetá barevná škála“ spíše evokuje, že se 

něco nepodařilo. 

15. Str. 35 – Membrána se v roztoku mléka blokuje proto, aby se zabránilo následné nespecifické vazbě 

protilátek na membránu a nikoliv proteinů, jak je psáno v textu práce.  

16. Str. 36 - Není uvedeno, jakého původu (z jakého živočišného druhu) je sekundární protilátka při 

detekci Endoglinu. U všech ostatních sekundárních protilátek to uvedeno je.  

17. Str. 37 – očekával bych, že budou uvedeny doby expozice filmu pro jednotlivé proteiny. Zároveň by 

měla být uvedena citlivost filmu nebo jeho přesnější specifikace. RTG filmů je více druhů a to i u 

daného výrobce, firmy FOMA.  

18. Str. 38 – Metodika ELISA mohla být v práci lépe popsána (např. jaké jsou detekční limity daného 

použitého kitu). U výsledků by mohla být v grafech (alespoň u prvního z nich) uvedena informace o 

počtu vzorků, které reprezentuje každý sloupec.  

19. Str. 40 – U obrázku č. 8 je popis: Foto RTG snímku. I když byl použit RTG film, nejedná se o RTG 

snímek, jelikož v průběhu detekce je emitováno světlo, nikoliv RTG záření.  

 

 

Otázky:  

 

1. Je známo, z které izoformy endoglinu (tedy zda z L nebo S) vzniká solubilní endoglinu? Liší se nějak 

od sebe extracelulární domény L-izoformy a S-izoformy endoglinu? Jakou hmotnost má solubilní 

endoglin?  

2. Na str. 28 je zmiňována směrnice Rady Evropské unie č 86/609/EEC. Je tato směrnice stále platná?  

3. Hladiny solubilního endoglinu byly měřeny před započetím experimentu. Byly měřeny také při jeho 

skončení, nebo v průběhu?  

4. Proč byla jako referenční protein zvolena GAPDH? Existují i jiné referenční proteiny, které bylo 

možno zvolit?  

5. Proč byly pro studii použity pouze samice? Je použití samců nějak nevhodné?  

6. Byla provedena u dané studie také kontrola? Tedy byly zde skupiny, které nedostávali dietu 

s vysokým obsahem tuku a cholesterolu?  

 

 

 

Práci k obhajobě doporučuji. 

 

 

V Hradci Králové, dne 26.8. 2016 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


