
Angiogeneze v okrajových částech mozkové ischemie
Oponentský posudek

Cíl práce:
Cílem práce bylo určit parametry angiogeneze po mozkové ischemii, která byla způsobena u 
sedmidenních mláďat potkana fototrombotickou metodou. Tato práce měla odpovědět na otázky, zda 
existují rozdíly mezi cévní hustotou v jednotlivých částech mozku, v závislosti na vzdálenosti od léze a 
také zda existují rozdíly mezi cévní hustotou mezi mozkem, poškozeným ischemií a zdravým mozkem.

1. Rozsah:
stran textu = 63, literárních pramenů (cizojazyčných) = 65, 3 tabulky, 55 obrázků, 2 grafy, 4 
přílohy

2. Náročnost tématu na:
teoretické znalosti průměrné
vstupní údaje a jejich zpracování nadprůměrné
použité metody nadprůměrné

3. Kritéria hodnocení práce:
stupeň splnění cíle práce výborně
hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu velmi dobře
logická stavba práce velmi dobře
práce s literaturou včetně citací velmi dobře
adekvátnost použitých metod výborně
úprava práce (text, grafy, tabulky) výborně
stylistická úroveň velmi dobře

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Práce potvrzuje orientaci autorky v dané problematice. Použitá metodika práce je pro 
experimentální studie plně relevantní. Práce je svou tématikou velmi přínosná. Je znát 
autorčina záliba v elektronických informačních zdrojích i její schopnost tyto zdroje v 
nejvyšší možné míře nejen využívat ale i přispívat k jejich tvorbě. Mnohé informace 
jsou umístěny v multimediální příloze, bohatě vybavené obrazovou dokumentací. 
Základním nedostatkem práce spočívá ve skutečnosti, že značná část textu vznikla 
přímým překladem materialů z angličtiny, navíc bez dostatečného porozumění.  
Některé nevhodné obraty či termíny (např.str. 16 injikovanim VEGF, str. 10 
"vaskulogeneze je vytvořena aorta a srdce" a řada dalších) nijak nesnižují jinak 
vysokou hodnotu práce. Nicméně po jazykové stránce lze práci hodnotit výborně. Dále 
nemám zásadních připomínek, mám však následující dotazy:
1.  V práci uvádíte, že „Reakce mezi světelným paprskem a barvivem (BR) vyvolaná 
tvorbu kyslíkových radikálů, které způsobují oxidaci endotelových lipidů a krevních 
elementů“.  Definujte volné radikály a způsob, jakým ovlivňuji  organizmus? 
2. Uvádíte, že v ischemickém jádře na rozdíl od penumbry převládá totální 
bioenergetické selhání a následné zhroucení iontové homeostázy. Umíte vysvětlit proč 
je apoptóza tak vyjímečná v ischemickém jádře?

6. Doporučení práce k obhajobě: ano
7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
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