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VŠeobeqníi ql]gjalleI|s'!ba

PředloŽená diplonrová práC0 se zabýVá Vlivem zvýŠené tělesné teploty u

expěÍinentálního modelu epi|gptickiho statu Vyvo|aným u m|áďat potkana

cho|inergni látkou pilokarpinem' P|áce je ko']kÍltně zaměřena na měření

objemu hipokampu ste|eŮ|0g'ckými metÓdami. konkrétně pointgtid a

Cavlieriho princip. za použiti tlvou speciaIrzovaných systému p|o histoloEickou

análýzu (stereolnve stigator a Ěllipse) Práce je svou ploblelnatikou velmi

aktuálni' pIoloŽe řada epi'eptickýČh íenomenŮ vrniká v dospělost| u lidi' kteři

v dótství prodělali tzv' febrilnl křČčQ nebo febÍiln| stalus epilelicus a přesné

mechanlŠmy postfebÍilni epileptogeneze tj, procésu rOzVoJe epilepsie neisou

d oposl ld dcstateČně ptostUdoVány

FŮrmállrč má pláce fornru k|asické diplomově práce se Váenri náleŽilostmi:

úvodem' |eoretrckou části, deťinici cilu, popisem metodjky, Výsleťlky a jeji0h

náslecnou dickÚsi, záVórem a pouŽitými liierárniml prameny' Pťáce je psána

v Českém jazyce. obsahu'ie 61 stran 3 tabulky' 2 graÍy a 7 obrázkŮ či

schémat

Všechny stanovené cíls diplomové pfác€ byly spiněny a hypotézy byly

pře.llt)Ženou prací potvrřeny.

Hrdloceni q!:íiig

Práce potvrzuje do|]rou orientaci autoÍa v dané prob|ematice, má

obiemově i časově rozsáhlý přeh'ed |jteratury. Drobným nedoŠlatkem je velice

stručný a poýrchní ŮVod do stereologických ňčtod. aĎko|lv ]sou to h|avní

metody které autor přr reŠen' diplomoVé práce pouŽi|' Táké diSkuz€ na toto

téma tj' pauŽjtýČh metod je velmi struČná' Autoí uvádí, Žě měřil objem

Cavalieriho principem, nicmól]ě př| Vysvětlení métody opomněl' Že prvnim

krokem je Výpočet re$p€ktive odhad p|ochy pomocí ster€o|ogické metody



pointgrid. Autor dále Žaněňuje slova typu zjiŠtění, rněřenÍ, zhodnoceni se
slrvem Odhad stereologické meÍody jsou za|oženy práVě ná objeKivninr
odhadu pomoci vzorkováni' VŽorkovéní má kromě menŠi Časové náročnosti
Výhadu V tom' že je oi:jektivni tj. není vlceméně ovlivněno pozorova{elem a
dalšími vlivy. Pravě rozdi|ným nagtavením testu pointgid se dá píavděpodobně
Vysvětlit zjištěný rozdíl objemú při pouŽití programu E|lipse a
Stereolnvestigator

PÚ ťormální stránce nemám k práci zásadnl připominky. Nicméně překlep
Vprvn' Větě abstraktu poněkud zho|"šuje dojem zjinak kva|itní ,jazykové
úpravy. Fřek|epy jinak nejsou časté a text se čt€ Vélmi dobře.

Dále nemám ZácadniCh připomínek, mám Však nás|edující dota.y:

Jaké byta nastavenl mťížky v pragramu stérertnYastigator? Jak
ov|ivni tato nasťarení přesnssř yýs,eďréý,o móření?
v diskuzi uvádÍte jaka h,avní patafyziotogický mechanismus
febrilních křečí přtmá pť,sobénÍ produkti] zánětu na nervové buňky.

c Ja,( sé.něni y,ásÍnos$ ň,,t'DÁ rec€pÍoru se zv,š6nau keplotau?
Ů co pou''yá mládě potkana za machanisma* při termoragulac!

(konkťétné pra sntŽenl taplaty při pťet,ř,vání)?
,: Jak působÍ změny pN na excitabilitu nervrvé tkáně?

3' ;áVé|

Dipiomová práce splňuje VŠechny Žákonam stanovené poŽadavky a
prokazuje předpoklady autora k samosiátné práci' Proto jednoznačně
doporučuji k obhajobé. V případě Úspěšni obhajoby navrhuji k|asifikovat práci
jako vě|mi dobřq.
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