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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce  

B uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem 

citací 
 

C s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  



 

5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Diplomová práca Bc. Kateřiny Štěpánkové je napísaná precízne a zrozumiteľne. Jednotlivé 

kapitoly majú primeraný rozsah, logicky na seba nadväzujú a napriek zložitosti problematiky sú 

napísané pútavo a ľahko sa čítajú. Text je vhodne doplnený obrázkami, ktoré uľahčujú jeho 

pochopenie. Tému diplomovej práce považujem za aktuálnu, keďže poškodenie miechy 

a neexistencia účinnej terapie predstavujú výrazný zdravotný, ale aj sociálny problém pre 

postihnutého človeka a aj jeho blízkych. Vysoko hodnotím cieľ diplomovej práce, ktorým bolo 

vyvinúť a otestovať nový experimentálny model poškodenia miechy, ktorý by viac zodpovedal 

poškodeniu miechy u človeka, a to konkrétne kompresné poškodenie miechy z ventrálnej strany. 

Navrhnutý model je modifikáciou balónikového modelu kompresie, ktorý sa štandardne používa na 

poškodenie miechy z dorzálnej strany, pričom v tomto prípade je katéter s balónikom zavedený 

ventrálne, čo je náročnejšie a vyžaduje si to zručnosť operatéra. Zvládnutie náročných operačných 

zákrokov hodnotím vysoko. Pre overenie experimentálneho modelu boli zvieratá otestované škálou 

behaviorálnych testov zameraných na testovanie motorických a senzorických funkcií. Poškodenie 

miechy bolo následne analyzované histologickými a imunohistochemickými metódami. Výsledky 

boli zhrnuté do tabuliek a grafov a dokumentované obrázkami.  

Diplomová práca priniesla nový, jednoducho reprodukovateľný model kompresného 

poškodenia miechy, ktorý sa viac približuje skutočnému poškodeniu miechy a môže priniesť nové 

poznatky vo výskume poškodenia miechy.  

 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

1. Ako si vysvetľujete vytvorenie gliovej jazvy u skupiny potkanov s laminektómiou? 

2. Akú terapiu by ste navrhli v prípade ventrálneho poškodenia miechy? 

3. Aký je Váš názor, líšila by sa liečba ventrálnej a dorzálnej miechovej lézie v experimente 

a v klinickej praxi? 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 



 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 1 

 

 

Datum vypracování posudku: 15. 6. 2020 

 

Podpis oponenta:  

 


