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Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit role oxid dusnateho a jeho ucinky v průbehu epileptického záchvatu 
u potkana. 

1. Rozsah:

* stran textu 58

* literárních pramenů (cizojazyčných) 42

* tabulky, grafy, přílohy 6 tabulky, 19 grafy, 2 přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

stupeň hodnocení

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 
tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v 
praxi: nadprůměrná průměrná



5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Tato práce potvrzuje orientaci autorky v dané problematice z všech stran. Práce je svou tématikou velmi 
přínosná použitá metodika je pro experimentální studie plně relevantní. 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.                                                             Základním nedostatkem práce spočívá ve skutečnosti, že 
značná část textu je přiliš  obyčejný a snižují jinak vysokou hodnotu práce. Přikladem je na strane 19, 20, tema 
zabývaycí potravin podporujicí  tvorbu NO v organismu, a řada dalších. I když toto hledisko je duležite, neni to 
hlavni myšlenka prace a proto neni potřeba podrobnost na této míru.  V práci se  objevují již v abstraktu, 
překlepů  napřiklad na straně s Anglickou abstraktu. Nicméně po jazykové stránce lze práci hodnotit výborně. 
Dále nemám zásadních připomínek, mám však následující dotaz:                                                                                                                                                       
Na straně 22, pišete o schopnost NO spůsobit poškození a jeho roli v oxidativnim stresu.  Při 
obhajobě bych ráda slyšet co je  oxidativni stress a  připadě přiklady oxidativního stresu. 

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň velmi dobře




