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Doporučení ŠkoIiteIe

Studentka Přírodovědecké faku|ty Jana BakeŠová přišla poprvé na náŠÚstav v průběhu jejího
zák|adě odborného rozhovoru se mnou se nás|edně rozhod|a, Že bude v naší
pracovní skupině pracovat na dip|omové práci. Dohod|ijsme se, Že se bude zabývat biochemickou
remodelací srdečnÍtkáně'

třetího ročníku.Na

|hned potom zača|a pracovat v |aboratoři: seznámi|a se nejprve s metodickými přístupy, přitom
studovala doporučenou Iiteraturu, postupně si nauči|a různéiso|ačnía separační postupy pro
kva|itativní a i kvantitativní charakterizaci proteinového s|oŽení srdečníhosva|u. V|astní pokusy by|y
zaměřeny na ana|ysu vzorků srdečnítkáně (získanéperoperačně v rámci |éčenídětí na pracovišti:
Kardiocentrum FN Moto|- dětí, které se narodi|y s různými vrozenými vadami myokardu).
ko|agenní proteiny v komorové a
Para|e|ně by|y vŽdy charakterizovány metabo|ické, kontrakti|ní
atriální sva|ovině; da|šícharakterizace se soustředi|a na vady normoxemické a hypoxemické.
Dů|eŽitým úko|em by|o ivyh|edávat přísluŠnou |iteraturu o remode|aci srdečního sva|u.

a

Lze jednoznačně konstatovat, Že Jana Bakešová po celou dobu pobytu v našem Ústavu |ékařské
chemie a biochemie UK_z'LF vPraze pracova|a ve|midobře. S p|ným nasazením zaia|a pracovat
nejen v laboratoři, a|e o začátku se orientovala v obrovském množství literárních ÚdajŮ, které nejen
mechanicky pročet|a, a|e vše dávala vŽdy do širšÍchsouvis|ostí, získané|aboratorní výs|edky

peč|ivě kontro|ovala, matematicky zpracováva|a, hodnoti|a

závěry'

a

z

nich pak vytváře|a

přís|ušné

Vypracovaná dip|omová práce veškeréjejí' výše uvedené přístupy k práci, jednoznačně
Teoretická část studia se soustředi|a nejen na běŽně ana|yzované a studované
dokumentuje '
proteiny myofibri|y i extrace|u|árního prostoru srdečníhosva|u, a|e popisuje dá|e i různéjiné
proteiny (např' modu|ačníproteiny myofibri|y, či různématrixové meta|oproteinasy a regu|ační
mechanismy, které ov|ivňují metabo|ismus srdečnítkáně ve fysio|ogických a patofysio|ogických
situací)'

V rámci výsledkŮ jsou ana|yzovány změny metabolických, kontraktilních a různých frakcí EcM
proteinů. Tyto výs|edky jsou řazeny a konfrontovány s |iterárními Údaji.
Na zák|adě vŠech těchto poznatků proto

|enoru.eyii'

/-\

aby diplomová práce byla přijata k dalšímu řÍzení;

ProÍ. RNDr. Vác|av Pe|ouch, CSc.

