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Bakalárská práce v rozsahu 57 stran vlastního textu rozdeleného do sedmi hlavních kapitol se
zabývá problematikou zvírecího modelu hypoxicko-ischemického perinatálního poškození
mozku. Práce obsahuje seznam zkratek, seznam citací se 44 položkami, práce je bez príloh.
Autorka krátce shrnuje anatomické a patofyziologické poznatky o mozkové cirkulaci, dále
patofyziologii hypoxie/ischemie a její vliv na nezralou mozkovou tkán. Dále autorka uvádí
charakteristiku druhu potkan a popisuje klícové etapy jeho postnatálního motorického vývoje,
které koreluje s prenatálním a raným postnatálním vývojem detí. V další kapitole autorka
popisuje nejcasteji používané motorické testy. Nejrozsáhlejší cástí práce je kapitola
pojednávající o jednotlivých experimentálních modelech perinatálního hypoxicko-ischemického
perinatálního poškození. V diskusi autorka porovnává výsledky jednotlivých motorických testu u
jednotlivých modelu.
Název a clenení práce jsou adekvátní. Styl a grafická podoba práce jsou primerené, preklepy a
další drobné chyby jsou ojedinelé. Práce s literaturou je na dobré úrovni. Odkazy z textu
seznamu citací jsou formátovány méne vhodne s teckou pred místo za závorkou obsahující citaci.

záver: Práci doporucuji k obhajobe.

otázky pro obhajobu:
Autorka krátce zminuje pre- a postnatální vývoj receptoru pro ruzné mediátory v CNS, zejména
ve spojitosti s toxicitou zvýšených extracelulárních koncentrací glutamátu. Zajímavá je zmínka o
prvotne excitacním úcinku GABA (cestou GABAc receptoru?), který je postupne nahrazován
úcinkem inhibicním tak, jak ho známe z neurofyziologie u dospelých. Muže autorka podrobneji
rozvést ontogenezi úcinku nejduležitejších mediátoru glutamátu a GABA (popr. dále glycin,
ACh, Dop, NorA, 5HT, histamin, P substance)?

v Praze dne 16.5.2012,
MUDr. Kryštof Slabý
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