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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  Autorka se věnuje úloze adhezních molekul, zde pak 
především expresi VCAM-1 na experimentálním modelu myšího kmene C57BL/6J 
s přijatelnějším podílem HDL/LDL lipoproteinu ve srovnání se standardními kmeny. Po 
formální stránce je práce členěna obvyklým způsobem s minimálním počtem nepřesností. 
Použití zvoleného myšího modelu pokládám za adekvátní stanoveným cílům i možnostem 
zvoleného experimentálního zvířete, stejně tak hodnotím i zvolené imunohistochemické 
metody detekce VCAM-1 a endoglinu. Dosažené výsledky jsou provázeny kvalitní obrazovou 
dokumentací a odpovídajícím způsobem interpretovány. 
 
Dotazy a připomínky: K vlastnímu textu mám následující připomínky a dotazy: 
Alespoň u některých obr. teoretické části (namátkou obr. 4, obr 6) by byl vhodný stručný 
komentář vysvětlující zobrazené mechanismy, včetně vysvětlení použitých zkratek, některé 
z nich  (např. PECAM-1, SMAD) nejsou uvedeny ani v závěrečném seznamu zkratek. Pokud 
výčet endotelem produkovaných látek na str. 17 a 18 byl zamýšlen jako obecný přehled, 
nikoliv tedy jen v přímém vztahu k řešené problematice, postrádal jsem některé (např. EDHF 
- endothelium-derived hyperpolarizing factor).   
Dotazy: 1. Pokládáte 12-ti týdenní interval podávání vysokotukové diety za dostatečný, 
nemohl by ovlivnit nevýznamnost změn při srovnání kontrolní a pokusné skupiny ? Potom by 
byl negativní závěr na vhodnost použitého modelu předčasný. K vyvolání lézí je většinou 
popisován potřebný interval minimálně 14 týdnů, většinou ale delší (až 9 měsíců). 
2. Charakterizujte použitý model ve vztahu k modelům uvedeným na str. 27 - 28. 
3. Názor na stanovení C-reaktivního proteinu diskutovaného u aterosklerózy.  
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