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Předložená disertační práce se zabývá možnými mechanizmy vzniku odolnosti srdce 

k ischemickému poškození u adaptace na chronickou hypoxii a při tělesném cvičení; zaměřuje 

se na úlohu TNF-α v tomto procesu. Byla vypracována Oddělení vývojové kardiologie 

Fyziologického ústavu AV ČR, má 101 stran, z toho 29 stran tvoří seznam použité literatury.  

Literární přehled tvoří 32 stran a přehledně popisuje ischemicko/reperfuzního 

poškození srdce a dále se zaobírá mechanizmy dvou modelů kardioprotekce, tj. adaptaci na 

chronickou hypoxii a tělesné cvičení. 

Cíle disertační práce jsou definovány po literárním přehledu, a jsou formulovány 

stručně a jasně. Použité metodiky jsou dostatečně podrobně a adekvátním způsobem popsány.  

Výsledková část je pečlivě zpracována, obsahuje 2 tabulky a 10 grafů. K této části 

mám jenom jednu malou připomínky. Pro lepší přehlednost bych u grafů doporučoval 

výraznější např. barevné rozlišení sloupců.  

Experimentální výsledky poté autorka hodnotí na celkem 7 stránkách Diskuze, kde 

úspěšně analyzuje a porovnává dosažené výsledky s dostupnou, mnohdy rozporuplnou 

literaturou. 

Disertační práce vychází ze dvou publikací, na kterých je Mgr. Anna Svatoňová 

prvním a druhým autorem. Články jsou publikovány (z toho 1 v tisku) v kvalitních časopisech 

s dobrým impakt faktorem. Kladně hodnotím, že disertační práce je napsaná kvalitně 

v  anglickém jazyce. 

 

K formální stránce disertační práce mám dvě připomínky: 

1. jestli musí být na disertační práci i český název, zkusil bych ho upravit např. Odolnost 

srdce potkanů k ischémii ….atd. 

2. Pro lepší přehlednost zvětšit obrázky v literárním přehledu např. obr. č. 1,3,5,9. 

 

K práci bych si dovolil položit následující otázky: 



1. Koncentrace TNF-α u normoxických i chronicky hypoxických potkanů byla nižší 

v pravé srdeční komoře. Máte pro to vysvětlení? V případě ischémie postihující 

pravou komoru srdeční by byla odolnost snížena? 

2. Zjistili jste, že kombinace adaptace na chronickou hypoxii a cvičení nevyvolá 

účinnější kardioprotektivní efekt. Dá se říct, že existuje jenom jedna protektivní dráha, 

která když už je jednou aktivovaná (např. vliv TNF-α) stačí ke vzniku protekce? Jak je 

to s dalšími kardioprotektivními fenomény?    

3. Potkani, kteří trénovali v hypoxických podmínkách, měli hypertrofickou levou 

komoru (dle LW/BW). Je známo, že hypertrofické srdce vykazuje menší odolnost 

k ischemickému poškození. Nemůže to být důvod k tomu, proč nedošlo k prohloubení 

protekce u těchto potkanů?  

 

 

Závěr: 

Domnívám se, že disertační práce je dobře a přehledně napsána, získaná data jsou 

jasně a srozumitelně popsána a byla publikována v mezinárodních časopisech s impakt 

faktorem. Autorka prokázala, že zvládla úskalí experimentální práce, dobře se seznámila s 

dostupnou odbornou literaturou a je schopna dosažené výsledky prezentovat a hodnotit. 

Domnívám se, že splňuje požadavky kladené na disertační práci a k udělení titulu Ph.D. za 

jménem. 
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