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Etio|ogické pŤíčiny hypertrofické kardiomyopatie _ ana|j,zagenri MyBPC3 a TNNT2

Autor: Bc. Veronika Drimlová

Diplomantka vypracovala pŤedloŽenou diplomovou práci externě v LaboratoŤi molekulární
biologie v Novém Jičíně. Práce Ťeší aktuální tém a ana|yzy gen pro myozino vy vazebny
protein C a troponin T u nemocnych s hypertrofickou kardiomyopatií.

PŤedloŽená práce je kvalitní' zpracovaná pŤehlednou formou, dokumentovaná
měrnym počtem grafu a tabulek. Po form á|ní stránce má práce velmi dobrou riroveř; je

uspoŤádána systematicky, napsána srozumitelnym zp sobem. Prvních 33 stran je věnováno
literárnímu pŤehledu' na 14 stranách jsou popsány použité metody a dá|ena 1 4 stranách jsou
uvedeny a diskutovány vlastní vysledky. Diskuse je koncisní, pŤiměŤeného rozsahu. Práci
bych vytkla poLLZe drobné formální nedostatky' které však nikterak nesnižují kvalitu práce
(anglické slangové vyrazy tykající se odborné terminologie PCR - napŤ. teploty annea1ingu,
mírná nejednotnost v citaci literatury, stylistika poukazující na pŤeklad anglického textu).

Diplomová práce Veroniky Drimlové splriuje cíle uvedené v zadání, považqi ji za
velmi zdaŤilou, a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ii

vyborně.
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