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Vážený pan 

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 

předseda Oborové rady Neurologie pro 1. LFUK 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

Kateřinská 32 

121 08  Praha 2 

 

 

         Krajné, 3.8.2019 

 

 

Věc: Oponentský posudek disertační práce MUDr. Aleše Kopala.  

Název práce: „Senzorické a senzitivní dysfunkce u neurodegenerativních postižení 

bazálních ganglií“. 

 

 

Vážený pane profesore,  

 

na základě Vaší žádosti si dovoluji zaslat oponentský posudek na výše uvedenou práci.  

 

Disertační práce má 141 číslovaných stran. Text je standartně členěn, prvních cca 53 stran je 

věnovaných anatomii, fyziologii a patofyziologii bazálních ganglií a Parkinsonově nemoci. 

Čtvrtou až šestou kapitolu tvoří tři experimentální práce zaměřené na senzorické funkce 

bazálních ganglií u Parkinsonovy nemoci. Sedmou a osmou kapitolu představuje shrnutí 

problematiky zrakových symptomů u Huntingtonovy nemoci a experimentální práce autora 

na toto téma. Práci doplňuje obvyklý závěr, použitá literatura a přílohy.  

 

Úvodní část je solidně zpracována, autorovi by se dalo vytknout nelogické tvrzení o nižší 

aktivitě nepřímé dráhy při očekáváné odměně (na str. 18). Aktivita této dráhy by měla být 

vyšší v této situaci, vzhledem k tomu, že inhibuje nechtěné pohybové vzorce.  Je vhodné také 

zmínit, že kromě UKPDBB diagnostických kritérií jsou rozšířena a používána MDS (Movement 

Disorders Society) diagnostická kritéria. 
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První v práci zmiňovaný experiment autora potvrdil hypotézu o nízkém bodovém skóre 

v testu parfémovaných fixů ve srovnání s pacienty s jinými neurologickými onemocněními.  

V druhé studii zaměřené na čichové funkce u Parkinsonovy nemoci zjistil autor že nový test 

libosti vůně poskytl validní výsledky v hodnocení čichových funkcí u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí.  

Další dvě studie popsaly retinální funkci u Parkinsonovy (neúčast retiny na halucinacích) resp. 

Huntingtonovy nemoci (nepřítomnost patologických změn retiny u neurodegenerace).  

 

Metody zpracování jsou adekvátní hypotézám a sledovaným cílům, využívaly recentních 

výzkumných testů a postupů. Také statistické zpracování výsledků bylo adekvátní.  

 

Formální úroveň: práce je rozčleněna přehledně a orientace v textu je díky seznamu požitých 

zkratek a obsahu snadná.  Drobné formální chyby v textu neovlivnily srozumitelnost a 

obsahovou stránku práce.  

 

Stylistická úroveň: písemný projev autora je odborný, přitom však srozumitelný. 

 

Věcná úroveň: výzkumná práce autora přináší především potvrzení čichové dysfunkce u 

pacientů s Parkinsonovou nemocí pomocí inovativních testů čichové funkce. Další podstatnou 

informací jsou zjištění, že dysfunkce retiny se nepodílí na patogenezi vizuálních halucinací u 

Parkinsonovy nemoci a ušetření retinálních funkcí u nemoci Huntingtonovy.   Vědecká úroveň 

je potvrzena publikací tří článků v časopisech s impakt faktorem.  Aplikace do klinické praxe se 

nabízí především u NTLV testu.  

 

Dotazy:  

1. Jaký screeningový test považuje autor za optimální k hodnocení hyposmie u 

Parkinsonovy nemoci?  

2. Autor udává, že deficit zrakové ostrosti je u PN částečně důsledkem 

dopaminergní denervace. Proč jej nelze ovlivnit dopaminergní medikací?  
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Disertační práce MUDr. Aleše Kopala prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé 

vědecké práci a a práce splňuje požadavky kladené na disertaci standardně v oboru 

neurově. Práci doporučují k obhajobě.   

 

 

 Se srdečným pozdravem,  

 

 

 

             doc.  MUDr. Marek Baláž , Ph.D. 

   I.neurologická klinika LF Masarykovy Univerzity 

   FN u sv. Anny v Brně 

 




