
VLIV OXIDU DUSNATÉHO NA PRŮTOK KRVE MOZKEM PŘI NEURONÁLNÍ 
AKTIVITĚ
Oponentský posudek

Cíl práce:
Zjistit jaký vliv má aplikace 7-nitroindazolu, relativně specifického inhibitoru nNOS, na hodnoty 
bazálního krevního tlaku, na bazální průtok krve mozkem a zda-li ovlivňuje i průtok krve mozkem při 
transcallosální stimulaci

1. Rozsah:  stran textu = 52, literárních pramenů (cizojazyčných) = celkem 46, 41 tištěných lit. 
zdrojů- z toho 36 cizojazyčných, 5 elektronických zdrojů-z toho 0 cizojazyčných, 8 tabulek, 10 
obrázků, 13 grafů

2. Náročnost tématu na: teoretické znalosti průměrné
vstupní údaje a jejich zpracování průměrné
použité metody nadprůměrné

3. Kritéria hodnocení práce:
stupeň splnění cíle práce výborně
hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu velmi dobře
logická stavba práce velmi dobře
práce s literaturou včetně citací vyhovující
adekvátnost použitých metod výborně
úprava práce (text, grafy, tabulky) velmi dobře
stylistická úroveň velmi dobře

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
V práci se objevuje několik formálních chyb (četné překlepy a stylistické chyby) 
způsobených zřejmě částečně i automatickými opravami a nepozorností, ale nevznáším 
žádné vážnější výtky.
V teoretické části jednotlivé kapitoly a subkapitoly na sebe logicky navazují, citace jsou v 
normě a po obsahové stránce odpovídají kapitoly zadanému tématu a současné odborné 
literatuře. V této části práce se však nacházejí velmi dlouhé pasáže citované  výhradně z 
jednoho zdroje (např. viz str. 29-31). 
Za výtku stojí nepřesnosti v metodice. V experimentu nebyla použita mláďata, ale dospělí 
jedinci. Autorka uvádí, že bylo potkanům vyvrtáno do lebky 6 otvorů, přitom v další větě 
správně vyjmenovvá všech osm (viz str. 34). Obrázek č. 10 znázorňující schéma uložení 
elektrod neodpovídá realitě.
Nesprávný je i údaj o koncentraci roztoku heparínu, kterým byla naplněna kanyla – píše 
1% roztokem heparinu, ale ve skutečnosti tam byl 100% heparin (viz. str. 35).  Dále  bych 
hodnotila jako vážný nedostatek neúplný popis druhé části experimentu, kde diplomantka 
zcela vynechala informaci, že se celé měření (dvě série po 10ti minutách) provádělo nejen 
před aplikací látky (saline, DMSO či 7-NI), ale opakovalo se ještě jednou  30minut po 
aplikaci látky(viz.str.36). Chybně je  taktéž uveden rozměr měřící komůrky, kam byl 
potkan umístěn při měřeních. Velikost komůrky ve skutečnosti činila 27x9x7,7 cm a ne 
18x28x35 cm (viz. str. 36). 
I přes tyto výtky je práce zpracována na velmi dobré úrovni. 
Pro případné náměty do diskuze navrhuji zkušební komisi tyto otázky:
1)V práci byly popsány tři izoformy NOS. Je tomu ve skutečnosti opravdu tak? A čím se 
jednotlivé izoformy liší?
2)Vzhledem k  již zmíněnému chybnému údaji o stáří potkanů bych se ráda zeptala od 
jakého věku můžeme mluvit o dospělém jedinci?
6. Doporučení práce k obhajobě: ano
7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
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