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Předložená diplomová práce se zabývá rozborem plavání jako ukazatele stavu
motoliky u mláďat laboratorního potkana. Práce o rozsahu 59 stlan se skládá z
teoretické a praktické části, kteréjsou spolu úzce propojeny.

Základern teoretické části je 48 citovaných zdrojtL, z nichž je většina
cizojazyčného původu' oceňuji způsob, jalým se autorka r.rypořádala s někdy ne zcela
přehlednými informacemi ohledně motorického vývoje potkanů a dokázala t1,to
informace shrnout a roztřídit. Jazyková stúnka teoretické části je na lysoké úrolrri.

obsah výzkumné činnosti v plaktické části je sám o sobě velmi zajímavý s
dobře propracovanou metodikou a formulovanými h1potézami i statistichým
zpracováním' Vázne však formální zpracování tertu, Lteré je poměrně nepřehledné.
Metodika práce ani smyl ýzkumu není z tertu evidentní. Například jasně ner'1,plývá,

jestli hlavním cílem bylo \,}tvořit \,f'šetřo\'ací protokol, kteý by byto možnédále
\',}aťívat a otestovat jej při aplikaci GABA agonistů a antagonistů. Nebo jestti bylo
cílem zjistit vliv těchto farmak na motoril<u.

A

nebo jestli bylo cílem ohodnotit

plavání jako ukazatel motorického vývoje
fiak napovídá název práce). Všechny b,to
tři aspekty samozřejmě byly zkoumány, nicméně některé části tertu včetně závěru

směřují tento cíl směrem k \,}tvoření protokolu. Podobných neslo\.nalostí a míst,
].teré čtená řc llvádéjído chaozu je více.
Metodický postup pŤi práci s potkany je již per.ně zakotven, avšak některé
úkony by bylo vhodné úce lTs\ětlit. Příkladem je odůvodnění, proč soubor r plaval r
minutu, soubol

z plaval z minuty, ale

pouze první minuta se hodnotila. Naopak

některé informacejsou přeb}tečné. Například, že mláďatajsorr po pokusu přemístěna

z přenosné klece zpět do zvěřince nebo počet whů mláďat ve skupinách. oprava
těchto nedokonalostí v tex1u by qýrazně přispěla k jeho přehlednosti. Chaotický je
ror'něž popis rozdělení potkanů do skupin. Na tomto i jiném místě by byla vhodnější
tabulka se stručným komentářem.

Autorka v rámci své práce prokázala schopnost placovat ve vědeckém týmu v
rámci širšíhoproje}tu řešícíhogrant GAUK. Na základě zjištěných informací ohledně

plavání potkanů byl r1tvořen noqi r'yšetřovací protokol,

nrohl sloužit k

keý by snad do budoucna
testování farmak. Ačkoliv je text diplomové práce místy

nesystematiclý, je z něj patrné, že si autorka dobře osvojila metodiku výzkumu, práci

s

odbornou litelaturou

a

vědecké uvažování nad problémem' Diskuzní část
nesrorrnalosti z předchozích kapitol povětšinou naprar'uje a vhodně nawhuje další
postup pro zlepšení protokolu ajeho r.1.užití.
Z qýše uvedených důvodůdoporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě.

otázlg' k obhajobě:

l) Proč byl Soubor l testován pouze do věku Pzr, ačkoliv Soubor

2 byl testován až

do věku P3z, a tak obsahuje dospělý vzor plavání?

z) Proč nebylo možnésoubor r r,1'rržíti jako kontrolní skupinu, opomenemeJi, že
soubol 1 neby] testován doustatečně d]ouho?
3) K čemu má do budoucna sloužit nawžený protokol? Bude jeho souěastí jakási
norma pro porovnání ýsledků?
4) Jak si 'l"ysvětlujete, že je tak máto studií, l(telé plavání r.1'rržívajíjako testovací
model pro hodnocení změn motorilql u potkanů?

5) Existují studite, kteló by hodnotily vliv baklofenu a CGP na r.1voj motoriLl.
potkanů klasickými behaviorálními a senzomotoriclými testy? Pokud ano, jaké
jsou v porornání s Vašístudií?
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