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Cíl práce:

Cílem práce bylo zjistit zda vysoce selektivní, ve vodě rozpostný inhibitor neuronální syntázy oxidu dusnatého 
ovlivňuje záchvaty vyvolané intracerebroventrikulární aplikací 4-aminopyridinu u dopsělého potkana.

1. Rozsah:

* stran textu 63

* literárních pramenů (cizojazyčných) 42

* tabulky, grafy, přílohy 6, 19, 2 

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

samostatnost diplomanta při zpracování 
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:



Diplomová práce Bc.Dobrovodské se zajímá velmi aktuálním tématem. Zvolené metodiky jsou releventní. Práce 
obsahuje pouze jeden experiment a pro úplné prokázání hypotézy by bylo třeba provést experiment více. Po 
formalin stránce má diplomová práce klasickou strukturu, nemohu pořádně posoudit jazykovou úroveň a 
překlepy, protože je práce psána ve slovenštině. Po věcné stránce bych autorce vytknul relativně velkou 
povrchnost v některých kapitolách např. úvahy o dietetickém ovlivnění NO apod. V abstraktu není uvedena 
koncentrace roztoku 4-aminopyridinu. V poděkování chybí poděkování Bc.Liboru Uttlovi, který provedl operační 
zákroky. Na str. 32 není uveden typ inhalačního anestetika (má být isoflurane).Ve výsledkové části bych ještě 
doporučil statisticky porovnat latence k rozvoji generalizovaných záchvatů.
K obhajobě mám následující otázky: 
1) Co to je konsitutivní NOS?
2) Může anestezie ovlivnit nástup epileptických záchvatů?
Předložená práce splňujepožadavky dané zákone a proto ji navrhuji k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby  
navrhuji klasifikovat dobře.
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7. Navržený klasifikační stupeň dobře




