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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Cíle diplomové práce byly: 

1. Zavést model epileptického statu ICV aplikací 4-aminopyridinu u dospělého potkana. 

2. U tohoto modelu popsat rozsah poškození, aktivaci mikroglie, expresi IL1β a 

antigenu CD68 v různých časových intervalech. 

3. Popsat funkční důsledky epileptického statu. 

 

 

 

 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Kolega Uttl si osvojil informace z řady důležitých publikací v oboru a velmi doplnil řadou 

publikací specializovaných na použité metody. S databázovými systémi pracoval samostatně 

a efektivně. Velkým handikepem studenta je patrná nejistota v anglickém jazyce, což mu 

značně stěžovalo práci s cizojazičnou literaturou. 

 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Bc.Uttl přistoupil k praktickému řešení diplomové práce velmi svědomitě a pečlivě. Během 

několika týdnů si osvojil techniky využívané v naší laboratoři (chirurgické postupy, 

immunohistochemie, immunoblot, EEG) a začal postupně zavádět metody nové (průtoková 

cytometrie apod.). Kolega Uttl pracoval velmi systematicky, jeho docházka do naší 

laboratoře byla pravidelná a práce rychle postupovala. Během své práce zavedl a verifikoval 

nový model epileptického statu u potkana a pak se zaměřil na popis následků takto 

vyvolaného epileptického statu. Práce, kterou v naší laboratoři kolega Uttl provedl je svým 

rozsahem velmi nadstandardní. V poslední fázi se však práce poněkud komplikovala při 

hodnocení immunoblotů, což vedlo k poněkud hektickému sepisování samotné práce. 

 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Kolega Uttl přistoupil k sepisování práce svědomitě, nicméně jeho systematičnost byla 

narušena technickými problémy s vyhodnocováním posledních vzorků, což značně zkrátilo 

čas, který mohl psaní věnovat. To je samozřejmě v textu znát a řada míst by si zasloužila 

obratnější formulace a někdy i další citace. Nicméně vše potřebné je v práci uvedeno. 

 

 



 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle diplomové práce byly jednoznačně splněny. Výsledky diplomové práce jasně ukazují 

významnou roli zánětlivé reakce po epileptickém statu a prokazují přítomnost nitrosativního 

stresu v mozkové tkáni. Výsledky jsou velmi kvalitní a po doplnění elektrofyziologických 

dat budou publikovány v časopise in extenso. 

Práce jednoznačně splňuje všechny požadavky kladené zákonem a proto ji dporučuji 

k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby doporučuji (i přes řadu drobných formálních 

nedostatků) klasifikovat jako výbornou. 

 

Pro obhajobu mám následující dotaz: 

Čím si vysvětlujete signifikantně větší rozsah tkáně s aktivovanou mikroglií v porovnání 

s rozsahem poškození ?  
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