
Vyjádření školitele k diplomové ptáci Stanislavy Hamzové - ,,Změny sluchové funkce u potkanů
během stámutí..

Diplomová práce studentky Stanislavy Hamzové,byla koncipována jako jeden z úkolů řešení
grantového projektu oddělení neurofyziologie sluchu UEM AV CR ,,Plasticita sluchu a percepční
poruchy sluchu - od raného vývoje aŽ kpresbyakuzi,,, Výzkum presbyakuze je prováděn nejen na
pacientech a dobrovolnících, ale ve značné míře je doplňován výsledky experimentů na zvířatech.
Laboratomí potkani jsou vhodným modelem pro studium stárnutí, jelikoŽ délka jejich Života se

pohybuje kolem tří let a kochleámí poruchy se u nich projevují podobně jako u člověka, tj, až na konci
jejich života.

Cílem diplomové práce Stanislavy Hamzové bylo hodnocení řady parametrů sluchové funkce u
starych potkanů, a to: časového rozlišování, absolutních sluchových prahů a prahů rozlišování
frekvence. Ve studii byli použiti potkani kmene Long Evans ve věku dvacet osm až třicet šest měsíců,
kterým by|y již před dvěma roky změřeny prahy detekce nebo diskriminace pauzy v šumu pro

hodnocení schopnosti jejich časového rozlišování. Měření před dvěma roky bylo provedeno studenty

katedry Antropologie Přírodovědecké fakulty UK Markétou Horákovou a Jaroslavem Mičíkem
v rámci vypracování jejich diplomové práce (2006)' Je třeba zdůraznit, že urěitý podíl v získáni těchto

výsledků měla i Stanislavá Hamzová, která v tu dobu již zač,ínalapracovat na své diplomové práci.

Výsledky měření prahových hodnot charakterizujících sluchovou citlivost a schopnost

rozlišení časových a frekvenčních parametrů zvykových podnětů u starých potkanů, zjištěných
Stanislavou Hamzovou v předkládané diplomové práci, svědčí o výrazném zhoršení sensorické
funkce u starých potkanů. Kromě zvýšených sluchových prahů zvláště na vysokých frekvencích byly
výrazně zhoršeny i prahy pro detekci a diskriminaci časových parametrů podnětb. Zajímavou částí
diplomové práce bylo zjištění, Že trénink starých zvíŤat, ktery předcházel vlastnímu měření detekce a

diskriminace zl.ukových stimulů, probíhal u starých potkanů relativně rychle. Pravděpodobně si staří
potkani ještě pamatovali to, co Se naučili pŤed 2 roky, coŽ svědčí o relativně dobře zachovalých
kognitivných a integrativních funkcí u starých potkanů'

Po ťormální stránce je diplomová práce členěna na jednotlivé části podle obvyklého schématu.

obrázky a schémata jsou názorná a přehledná' v úvodním literárním přehledu je citováno dostatečné

množství literárních zdrojů. Zaurčitý formální nedostatek diplomové práce povaŽuji některé nepř.esné

formulace v teoretické časti práce a nepřesnosti v metodické časti práce. obrazová dokumentace je na

dobré úrovni anázomě dokumentuje výsledky ziskané v diplomové práci.
Během práce v laboratoři se Stanis|ava Hamzová projevila jako velice schopná, trpělivá,

zodpovědná a iniciativní studentka. Diplomantka se důkladně seznámila se zák|ady behaviorálních
metod, které se použivají při psychoakustických experimentech na zvíŤatech, a velmi úspěšně zv|ádla
jejich aplikaci. PŤi ana|ýze a grafickém zpracování získaných výsledků se Stanislava Hamzová
projevila jako samostatný vědecký pracovník ovládající rutinně grafické a tabulkové programy.

Výsledky diplomové práce Stanislavy Hamzové byly souěástí sdělení na dvou mezinárodních

konferencích apo dodatečném zpracováníbudou pouŽity pro přípravu publikací v časopise.

Názvy sdělení na konferencích:
Rybaiko N., PelánováI,, Hamsová S., Syka J.: Age-related changes in the rat auditory system.44th

Inner Ear Biology Workshop, London, 16.-I9.9.2007, str.150.

Rybalko N., Šuta D., Pelánová J.' Hamsová S., Syka J.: Age-specific impairment of hearing ťuncion in
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