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Ve své rigorozní práci se Mgr. Sedlářová zaměřila na problematiku kardiovaskulárních onemocnění a 

oxidačního stresu, resp. jeho možného ovlivnění pomocí flavonoidu rutinu.  

 

Práce je experimentální v rozsahu 52 stran s 91 citacemi. Cílem práce byla analýza oxidačního stresu u 

modelu isoprenalinové kardiotoxicity po i.v. podání rutinu u potkanů kmene Wistar:han. V teoretické části 

se studentka zaměřila na charakteristiku kardiovaskulárního onemocnění, markery oxidačního stresu a 

také na možnosti ovlivnění oxidačního stresu. V experimentální části jsou poté pomocí grafů prezentovány 

výsledky měření markerů oxidačního stresu u skupin potkanů, kteří byli rozděleni do skupiny kontrolní a 

isoprenalinové, přičemž v kontrolní skupině bylo zvířatům podáváno pouze rozpouštědlo nebo rutin a 

v isoprenalinové skupině byla 5min po podání rozpouštědla nebo rutinu aplikována dávka isoprenalinu. 

V diskuzi studentka následně shrnuje dosažené výsledky (zejména nárůst mortality isoprenalinové 

skupiny po premedikaci rutinu) s jinými studiemi, kde prokázali kardioprotektivu rutinu. 

 

Po formální stránce je práce pečlivě zpracovaná, logicky členěná do sekcí, nicméně i přesto lze v práci 

najít drobné nedostatky. Např. v případě grafů nebyly vhodně zvoleny barvy a orientace pro čtenáře je 

značně problematická. Dále by nebylo nutné opakovat stejný odstavec v diskuzi a závěru. 

 

K práci mám následující otázky: 

1. V práci popisujete, že jste používali potkany kmene Wistar:Han. Můžete tento kmen blíže 

charakterizovat, proč jste vybrali právě tento a proč byli zvoleni samci? 

2. V sekci 6.1. popisujete, že ačkoli podání rozpouštědla v dávce 4,6ml/kg a ISO nebylo spojeno se 

signifikatním nárůstem mortality, tak podání nižší dávky rozpouštědla a ISO bylo spojeno s 50% 

mortalitou. Jak si toto vysvětlujete? Zkoušeli jste použít i jiná rozpouštědla? 

3. Předpokládáte, že výsledky studie, kterou popisujete v diskuzi (Prince at al.) jsou způsobeny rozdílnou 

aplikací rutinu a tedy možnými efekty metabolitů po p.o. podání, nebo jde spíše o chybnou interpretaci 

výsledků? 

 

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na rigorozní práci, práci k obhajobě doporučuji. 
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