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 Předložená disertační práce je zaměřena na zjištění charakteristik morfologických a 

funkčních změn zrakového systému u pacientů, kteří prodělali otravu metanolem a k tomu 

využívá skupinu 55 osob a výsledky porovnává s 41 kontrolními osobami. Cíle práce jsou 

detailně definovány na straně 24.    

Při sepisování doktorské práce zvolila MUDr. Olga Nurieva strukturu standardní 

vědecké zprávy rozdělené na úvodní, metodickou a výsledkovou část spojenou s diskuzí. Za 

kapitolou 6. Závěr následují kapitoly obsahující seznamy tabulek, obrázků a celou disertační 

práci uzavírá celkem 7 vložených článků (číslované přílohy 11.1. až 11.7.) otištěných 

v časopisech s impaktním faktorem. Seznam originálních publikací autorky nicméně obsahuje 

dalších sedm článků, které v práci vloženy nejsou.  

Vložené články jsou kvalitní práce, které již prošly samostatným recenzním řízením. 

V tomto ohledu musím konstatovat, že se jedná o články ve velmi kvalitních periodicích 

s vysokým impaktním faktorem a zaměření časopisů i otištěných článků plně koresponduje 

s cílem práce i zaměřením studijního oboru. U čtyřech článků je MUDr. Olga Nurieva navíc 

první autorskou. Publikační výkon autorky lze označit za nadstandardní a značně překračuje 

minimální kritéria, které jsou na studenty doktorských studijních programů na lékařských 

fakultách kladeny.  

 Vlastní doktorská práce je sepsána čtivě za využití aktuální odborné terminologie a na 

dobré stylistické úrovni. Množství drobných chyb je zde minimální a celkové zpracování 

svědčí o pečlivosti autorky a vysokém kvalitativním standardu na pracovišti. 

 

K práci mám následující dotazy a připomínky: 
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• Výtisk, který měl recenzent k dispozici neobsahoval číslované strany, což považuji za 

nešťastné a komplikující dohledávání informací v disertační práci. Autoreferát byl již 

číslován, nestandardní však je číslování přebalu.  

• V závěru (část 6.1.2) uvádíte, že demyelinizace axonů zrakového nervu byla 

zaznamenána u 43 % pravých a 50 % levých očí. Je tento rozdíl statisticky významný, 

nebo se jedná jen o náhodný rozdíl? Pokud rozdíl považujete za významný, dokážete 

navrhnout vysvětlení tohoto jevu? 

 

Závěr: 

 V závěru svého posudku mohu konstatovat, že předložená práce splňuje všechny 

náležitosti na disertační práce kladené a tematicky odpovídá zadání. Práce je zdařilá a opírá se 

o kvalitní sdělení v odborných periodicích a množství prací vzniklých v rámci disertační 

práce je vysoce nadstandardní. V předchozím textu uvedené komentáře a dotazy nesnižují 

celkovou úroveň samotné disertační práce. Jednoznačně doporučuji přijmout disertační práci 

k obhajobě a po úspěšném obhájení udělit MUDr. Olze Nurieva titul Ph.D. 
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