
Angiogeneze v okrajových částech mozkové ischemie
Posudek vedoucího práce

Cíl práce:
Cílem práce bylo zjistit zda mozková ischémie ovlivňuje kapilární síť CNS.

1. Rozsah:
stran textu = 73, literárních pramenů (cizojazyčných) = 52, 26 obrázků, 4 přílohy

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

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

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Diplomová práce se zabývá velmi závážným tématem - angiogenezou po mozkové 
ischémii. Téma je velmi aktuální. Po formální stránce se jedná o klasickou DP se 
všemi náležitostmi. V textu se bohužel vyskytuje řada překlepů, stylistických 
nepřesností a anglikanismů - např. str.1 thein = their, mikroskope = microscope, str.12 
bariere = barrier, str.26 v nadpisu chybí ischemické, str.36 výzkum bude prováděn, 
apod. Tyto veskrze formální nedostatky nijak neruší jinak velmi přehledný text. Po 
obsahové a věcné stránce mám tyto připomínky. Na straně 15 autorka uvádí, že 
cytokiny vyvolávají angiogenezu a jsou tak neuroprotektivní. Toto tvrzení je velmi 
zjednodušené a zkreslující. Ne všechny cytokiny způsobují angiogenezu a proces 
angiogeneze je zdlouhavý, takže rozhodně nemůže ovlivnit průběh ischemie v akutní 
fázi, pokud se však nejedná o tzv. preconditioning. Na str.39 autorka uvádí, že zvířata 
byla pravidelně vážena, ale nejsou uvedeny růstové křivky. Na str.41 v popisu perfuze 
je chyba. Nejprve se cevy proplachují pufrovaným fyziologickým roztokem. Závěrem 
lze konstatovat, že diplomová je kvalitní a splňuje všechny zákonem dané požadavky. 
Doporučuji k obhajobě a mám následující otázky: 1) Co to je epileptogeneza? 2) Může 
ischémie ovlivnit immunohistochemickou detekci endotelových buněk pomocí anti-
RECA-1? 3) Jaký je vztah cévní resp. kapilární hustoty a počtu nervových buněk?

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