
VLIV OXIDU DUSNATÉHO NA PRŮTOK KRVE MOZKEM PŘI NEURONÁLNÍ 
AKTIVITĚ
Posudek vedoucího práce

Cíl práce:
Zjistit jaký vliv má aplikace relativně specifického inhibitoru nNOS, 7-nitroindazolu, na krevní tlak, 
průtok krve mozkem a na neurovaskulární coupling při aktivaci CNS.

1. Rozsah:  stran textu = 62, literárních pramenů (cizojazyčných) = celkem 46, 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 velmi dobře
samostatnost diplomanta při zpracování tématu: velmi dobře
logická stavba práce velmi dobře
práce s literaturou včetně citací velmi dobře
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:
Diplomová práce je klasická DP práce se všemi náležitostmi. Po formální stránce lze 
práci vytknout řadu překlepů a stylistických neobratností způsobené asi otrockým 
překladem z angličtiny - např. Potkanům byla provedena anestezie, neurovaskulární 
spojitost apod. Dále bych doporučil autorce číslovat rovnice, protože na ně pak lze 
snadno odkázat z textu. Nicméně tyto formální nedostatky nesnižují jinak vysokou 
úroveň DP. Po věcné stránce mám následující připomínky - autorka na str.18 uvádí, že 
metabolismus mozku je vždy aerobní. Bylo by vhodné specifikovat věk zvířete, 
protože u nezralého mozku je metabolismus kombinovaný tzn. anaerobně x aerobní. 
Na straně 18 a 19 autorka uvádí informace o vasokonstrikčním systému ET nicméně 
tyto informace jsou čerpány víceméně ze systémového oběhu, protože je zde uvedeno 
, že ET-1 je produkován v endotelu. To je samozřejmě pravda, ale v CNS je jeho 
největší zdroj v glii a neuronech. Domnívám se, že by diplomová práce zaměřená na 
studium NO měla obsahovat přehled metod jak se NO a jeho účinky dají v oragnizmu 
studovat. Autorka v metodice uvádí, že použila mláďata potkana - váha 250-350g. 
Tato váha neodpovídá mláďatům, ale dospělým zvířatům ve věku cca 3-4 měsíce. Na 
str.51 je v diskuzi formulována metodika tak, že byl experiment prováděn na volně 
pohyblivých potkanech. Ve skutečnosti a podle metodik se jednalo o potkany 
anestezované. Dále nemám připomínek, práce splňuje podmínky stanovené  zákonem 
a doporučuji k obhajobě. Pro obhajobu mám následující otázky: 1) jaký je efekt NO na 
dýchací řetězec mitochondrie? 2) Jaká metoda výpočtu změn CBF způsobených 
stimulací je podle Vás správná - procentuální či absolutní změna?

6. Doporučení práce k obhajobě: ano
7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
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