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1. Všeobecná charakteristika

Předložená diplomová práce se zabývá popisem rozsahu poškození mozkové tkáně u
dospělého zvířete na základě délky ozařování a podané dávce bengálské červeně.
Práce je založena na experimentální studii, která proběhla na jedincích dospělého 
laboratorního potkana.

Formálně má práce formu experimentální studie se všemi náležitostmi: úvodem, 

teoretickou částí, definováním cílů a hypotézou, popisem metodiky, výsledky a jejich 

následnou diskusí, závěrem a použitými literárními prameny. Stanovené cíle 

diplomové práce byly splněny.

Práce je psána v českém jazyce, obsahuje 78 stran, 2 grafy, 3 tabulky a 15 obrázků 

či schémat. 

2. Hodnocení práce

Práce potvrzuje orientaci autorky v dané problematice. Použitá metodika práce je 

pro experimentální studie plně relevantní. Práce je svou tématikou velmi přínosná. Je 

znát autorčina záliba v elektronických informačních zdrojích i její schopnost tyto 

zdroje v nejvyšší možné míře nejen využívat ale i přispívat k jejich tvorbě. Mnohé 

informace jsou umístěny v multimediální příloze, bohatě vybavené obrazovou 

dokumentací.

Základním nedostatkem práce spočívá ve skutečnosti, že značná část textu vznikla 

přímým překladem článků z angličtiny, navíc bez dostatečného porozumění. Například 

stránky 54 až 57 zcela odpovídají stranám 304 -306 citovaného článku. Metoda užitá

při chirurgickém zákroku je místy popsaná nepřesně stejně jako postup vedoucí 

k získání výsledků. Je zřejmé, že se autorka v problematice nezorientovala dostatečně 

podrobně a přesně. Například na str. 59 uvádí termín laterálně od bregma,  jehož užití 

by nemohlo vést k nalezení cílové oblasti.

Po formální stránce mám k práci důležité připomínky týkající se především 

citování literárních pramenů. Autorka cituje v textu různými způsoby, střídá správné i 

nesprávné formy, např. str.28 (Petrovický, 1996), str.34 (Kalita, 2006),  str.36 

(Feigin), a další. Přehled literatury je nedostatečný co se týče rozsahu. Obsahuje pouze 

51 zdrojů, z nich je 9 anonymních, autor je neznámý, zdroj tedy nepřijatelný. Jako 

moderní výsledky studií uvádí práce z devadesátých let, viz. strana 37,38. V dané 



oblasti studia  mohou být tyto práce již překonané, je třeba udržovat krok se zcela 

novými poznatky. V práci se vyskytuje řada překlepů, nicméně po jazykové stránce 

lze práci hodnotit velmi dobře. Dále nemám zásadních připomínek, pro diskusi během 

obhajoby navrhuji následující otázky:

1. V práci uvádíte, že „Reakce mezi světelným paprskem a barvivem (BR) vyvolaná 

tvorku kyslíkových radikálů, které způsobují oxidaci endotelových lipidů a 

krevních elementů“.  Definujte volné radikály a způsob, jakým ovlivňuji 

organizmus?

2. Na straně 21 uvádíte, že „buněčná smrt může probíhat formou apoptózy, nekrózy 

či zkřížením obou uvedených“. Při obhajobě bych ráda slyšela co je apoptóza, 

nekróza a rozdily mezi nimi.

3. Podle vašich výsledků se u kontrolních zvířat vystavených působení pouze 

fyziologického roztoku místo BR a světelné expozici vyvine ischemická léze také. 

Chcete tím říct, že samotné působení světla může způsobit lézi bez současného 

podání BR? Jestli ano, můžete vysvětlit mechanismus účinku? 

3. Celkové zhodnocení

I přes dílčí výhrady považuji práci za zdařilou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě 
na Katedře fyzioterapie UK. V případě úspěšné obhajoby navrhuji klasifikovat práci 
jako dobrou.
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