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Doktorandka se ve své práci zabývala výzkumem etiopatogeneze hypercholesterolemie u 

experimentálního modelu pražského hypercholesterolemického potkana hodnocením produkce a 

katabolismu lipoproteinů in vivo ve srovnání s kontrolní skupinou zvířat kmene Wistar. Součástí 

experimentu byl popis odpovědi jaterního transkriptomu na podávání vysokocholesterolové diety 

v obou skupinách a posouzení úlohy kandidátních genů při vzniku hypercholesterolemie. Druhým 

studovaným tématem bylo hodnocení úlohy polymorfismu genu pro cholesterol-7-alfa hydroxylázu 

v regulaci cholesterolemie u zdravých osob-mužů posouzením diurnální variability hladin 

cholesterolu při standardizovaném příjmu definované diety. Současně byla sledována exprese 

promotorových variant CYP7A1 -203 C a -203A.  

Po formální stránce je hodnocená práce zpracována podle požadavků kladených na dizertační práce a 

splňuje všechna formální kriteria. Členění i rozsah jednotlivých kapitol jsou správné a adekvátní. 

Celkově je text velmi dobře a čtivě zpracován, snadno se v něm lze orientovat, za zvláště zdařilé 

z tohoto hlediska považuji sekce úvodu díky jejich systematickému zpracování.  Metodická část je 

zpracována přehledně. Zvolené metody byly správně vybrány k ověření stanovených hypotéz. Opět 

musím na tomto místě vyzdvihnout preciznost metodického zpracování. Výsledky pozorování 

jednoznačně podporují závěry práce. Použitá literatura je adekvátní, citace vhodné a aktuální. 

Práce je pozoruhodná z několika aspektů. V experimentech na modelu hypercholesterolemie u 

laboratorních zvířat jde o prioritní pozorování zvýšené produkce kvalitativně odlišných VLDL částic 

s relativně vyšším zastoupením cholesterolu jako příčina hypercholesterolemie. Nesmírně zajímavé je 

pozorování absence změny jaterního transkriptomu v závislosti na dietě a současně absence 

významné odlišnosti transkriptomu mezi  PHHC potkany a potkany kmene Wistar. Přestože nebyly 

zjištěny významné rozdíly v genech regulujících lipidový metabolismus, generují pozorované změny 

hypotézy k dalšímu testování. Oceňuji také spektrum vědecké práce, do které se doktorandka během 

studia zapojila od přípravy a plánování experimentů, po provádění různých částí laboratorních analýz 

až po hodnocení výsledků a přípravu publikací. Autorčiny nálezy shrnují originální publikace v  

časopisech s uváděným impact factorem, u dvou z nich je autorka prvním autorem, u dalších tří je 

autorka jedním ze spoluautorů. 



Doktorandce bych položil následující otázky. 

1. Lze na základě popsaného lipoproteinového fenotypu přenášet poznatky získané na 

laboratorním modelu hypercholesterolemie u PHHC přímo na člověka? 

2. Jak byla ve statistické analýze u animálních experimentů ošetřena otázka mnohočetného 

testování? Byla provedena náležitá korekce a ovlivnila statistickou významnost pozorovaných 

rozdílů? 

3. Z jak velikého základního souboru byli vybírání dobrovolníci do humánní části studie? Je 

známa populační frekvence jednotlivých sledovaných genotypů genu pro CYP7A1? Lze na 

základě získaných výsledků formulovat doporučení pro vedení léčby podle přítomnosti 

promotorové genové varianty CYP7A1 – autorka zmiňuje odlišný vliv sekvestrantů žlučových 

kyselin u osob s genotypem -203A a -203C, který ale nebyl replikován. 

 

Celkové hodnocení: 

Dizertační práce Mgr. Miluše Vlachové splňuje všechny formální i věcné podmínky doktorandské 

dizertační práce a zcela jistě ji lze doporučit k obhajobě. 

 Autorka splňuje i další kritéria pro udělení vědeckého titulu „Philosophiae Doctor (Ph.D.)“ a jako 

oponent doporučuji, aby tento titul byl kandidátce udělen. 
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