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Echokardiografické hodnocení funkce srdce laboratorních potkanů a myší. 
 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Předložená práce je literární rešerší, zabývající se echokardiografickým hodnocením funkce 
srdce malých laboratorních zvířat (potkanů a myší). Shrnuje informace o používaných 
metodách a parametrech pro hodnocení srdeční funkce a diskutuje fyziologický význam 
vybraných echo parametrů a jejich využitelnost v experimentálních podmínkách. Součástí 
práce je též praktické ověření těchto informací při praktickém měření studenta na skupině 
laboratorních potkanů. 
Struktura (členění) práce: 
Práce má klasické členění - nemám připomínek. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci jsou použita poměrně rozsáhlá literatura (40 mezinárodních časopisů a 3 
monografie), kromě drobných nepřesností nemám k uvádění citací připomínky. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce obsahuje ukázky z vlastního měření a hodnocení funkce srdce laboratorního potkana 
na echokardiografické přístroji GE Vivid 7. To ukazuje zvládnutí základů této metody, která 
tak může být využita pro další práci studenta. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
V textu lze sice najít drobné překlepy a nepřesnosti ale celková úroveň této práce v textové i 
grafické části je dobrá.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Domnívám se, že bakalářská práce Jaroslava Hrdličky splnila dané cíle a vyhovuje nárokům 
kladeným na studenty 3.ročníku. Oceňuji samostatnou práci s literaturou i praktickou část a 
zvládnutí základů echokardiografických měření.   
Práci doporučuji k obhajobě. 
Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky nemám. 
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• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 
• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: iva@natur.cuni.cz (pro účely 

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 
Dr. Jan Moravec, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 


