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Zhodnocení práce: 

Předkládaná rigorózní práce se zabývá potenciálními protizánětlivými účinky řasy Spiruliny platensis u 

experimentálního myšího modelu aterosklerózy (ApoE deficientní myši). Výstupem práce je pak především 

stereologická analýza imunohistochemického barvení makrofágů v aterosklerotických plátech myší aorty. 

 

Z hlediska členění teoretického úvodu a základní myšlenky experimentu hodnotím práci jako kvalitní. Popis 

metodik, diskuse a závěry v experimentální části jsou zpracovány velice zdařile. Hlavní výtku bych však 

měla k formální stránce práce. Ač je volba podkapitol v teoretické části perfektní (vzhledem ke zvolenému 

tématu), v textu čtenář často narazí na detaily, které nejsou zcela jasné, zejména kvůli místy nešikovné 

formulaci (s. 23 odstavec TNF alfa, s. 24 odstavec MMPs). "Zajímavé" jsou rovněž formulace typu "zklidňuje 

emoční stabilitu" (s.32) či "bílkoviny spiruliny jsou díky své jednoduchosti a tenčím stěnám pro člověka 5x 

stravitelnější.." (s.31). Pominu-li detaily, že ICAM je intercelulární nikoli intracelulární adhezní molekula, že 

slovo prozánětlivý bych nepsala přes pomlčku, rigorózní práce není "rigous thesis" a v celém textu bych 

sjednotila slovo Spirulina buď velkým nebo malým počátečním písmenem, v práci mi chybí seznam zkratek 

a některé obrázky bych doplnila českou legendou, obzvlášť, pokud nejsou popsány ani v textu, případně 

mají anglické popisky. 

Za největší formální nedostatek však hodnotím seznam literatury, který se do citace 30 jeví jako jednotný 

(až na tečky, čárky, středníky), následují 2 totožné citace v jiném formátu a od citace 33 pokračuje do konce 

opět zcela jiný, nyní již víceméně jednotný formát. 

 

Dotazy k rigorózní práci: 

1.) Na s. 25 uvádíte, že tukové proužky nejsou zcela stabilním poškozením cévní stěny a může v průběhu 

života dojít k jejich progresi, ale také regresi. Můžete více přiblížit okolnosti zmiňované regrese? 

 

2.) V experimentu se věnujete sledování aterosklerózy u ApoE deficientního myšího modelu. Liší se 

v nějakých aspektech lokalizace aterosklerotických plátů u těchto myší oproti lidem? 

 

3.) V postupu imunohistochemického barvení stručně uvádíte užití hematoxylinu. K čemu toto barvení 

slouží, na jakém principu a kam se barvivo váže?  

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce Mgr. Adriany Dudové splňuje všechny formální i věcné podmínky kladené na rigorózní 

práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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