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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Předložená rigorózní práce je po formální stránce pěkně a úhledně zpracovaná. Práce je standardně 

koncipována a členěna.  

V teoretické části autorka popisuje obezitu a zvířecí modely obezity. Zvláštní pozornost je pak věnována 

obsahovým látkám v brusinkách a biologickým účinkům těchto látek. V teoretické části jsou také 

představeny enzymy, kterými se autorka ve své práci zabývala tj. vybrané biotransformační a antioxidační 

enzymy.  

Experimentální práce zahrnovala kvantitativní stanovení vybraných enzymů (jak na úrovni mRNA, tak 

příslušného proteinu) v játrech a střevech myší. Výsledky byly porovnávány u myší normálních a 

obézních, u kterých byla nebo nebyla dieta obohacená brusinkovým extraktem. Výsledky jsou pěkně a 

přehledně zpracovány do barevných grafů. V diskusi jsou výsledky shrnuty a srovnávány s výsledky jiných 

studií nalezených v literárních zdrojích. Velmi oceňuji vysoký počet citací, jak v teoretické části, tak 

v diskuzi.  

Celkově předložená práce splňuje podmínky kladené na rigorózní práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Připomínky.  

-V teoretické části mi chyběl popis vámi používaného modelu tj. obezity navozené glutamátem sodným 

-Nelíbilo se mi nejednotné psaní koncovek enzymů v celém textu ( -asa, -áza, ása) 

-str. 16 - Anthokyany a proanthokyanidiny patří mezi polyfenoly 

-str. 18 - LDL, HDL jsou typy lipoproteinových komplexů, které transportují cholesterol, nikoli typy 

cholesterolu 

str. 20 - Mikrosomy je nutno vždy psát se "s" 

-Výsledky by byly ještě přehlednější, kdyby byly členěny podle enzymů a nikoli zvlášť WB a zvlášť qPCR 

-Závěry by bylo lepší popsat srozumitelněji (bez zkratek označujích skupiny) a s větším nadhledem (uvést 

jen podstatné změny) 

 

Dotazy: 

1. Kolikrát bylo provedeno každé stanovení u WB a u qPCR? 

2. Jak si vysvětlujete nízkou korelaci výsledků WB a qPCR u většiny enzymů? 

3. Jaké výhody a nevýhody má vámi použitý model obezity ve srovnání s ostatními modely? 

4. Doporučila byste obézním pacientům zvýšenou konzumaci brusinek? 
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