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Školitelský posudek Bc. Michaely Mikešové a její diplomové práce 

„OBJEMOVÉ ZMĚNY ASTROCYTŮ U ALFA-SYNTROFIN DEFICIENTNÍCH 

MYŠÍ “. 
 

Michaela Mikešová začala pracovat v Oddělení buněčné neurofyziologie Ústavu 

experimentální medicíny AV ČR od třetího ročníku svého studia na Přírodovědecké fakultě UK. Od 

počátku projevovala intenzivní zájem o zadanou problematiku své diplomové práce a postupně se 

zdokonalovala v  metodikách používaných v naší laboratoři. Během této doby také získala značný 

teoretický přehled o významu astrocytů v CNS a jejich funkci v průběhu patologických stavů.  

Cílem její diplomové práce bylo objasnit, jak delece genu pro alfa-syntrofin ovlivní objemové 

změny astrocytů v mozkové kůře myši s využitím metody trojrozměrné konfokální morfometrie, 

s jejíž pomocí lze studovat morfologické změny astrocytů, především změny objemu, povrchu a 

procentického zastoupení buněčného těla a výběžků astrocytů. Kromě toho se podílela na křížení dvou 

transgenních kmenů myší, jež nám umožnilo vizualizovat alfa-syntrofin-negativní astrocyty pomocí 

zeleného fluorescenčního proteinu. V souvislosti s generováním dvojitě transgenního kmene myši 

musela zvládnout i další metody, jako je PCR, Western blot a imunohistochemická analýza. Velmi 

dobře zvládla metodu přípravy tkáňových řezů mozku, i samotné měření na konfokálním mikroskopu. 

Pracovala velmi intenzivně a v průběhu 2 let získala mnoho cenných výsledků které přispěly 

k poznání morfologických vlastností a funkce astrocytů v CNS. 

Michaela Mikešová prokázala při experimentální práci samostatné vědecké myšlení, velmi 

dobrou orientaci v literatuře i pečlivost při zpracovávání výsledků a přípravě dat k publikaci. 

Výsledky, na nichž se podílela, budou v tomto roce prezentovány na dvou zahraničních konferencích a 

také budou významnou součástí připravované publikace. Při přípravě a psaní diplomové práce 

projevila potřebnou samostatnost a náležitou úroveň literárního projevu.  

Závěrem mohu jen konstatovat, že přístup Michaely Mikešové jak k vlastní experimentální 

práci, tak i k vypracování diplomové práce byl velmi svědomitý a podle mého názoru splnila všechny 

náležitosti nezbytné pro úspěšnou obhajobu diplomové práce. 
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