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Diplomová práce Bc' Miroslava Zůn}' si klade za cí] zhodnotit funkci tenkých

nervových vláken plostřednictvín] určení ptalru lennického čjti u pacicntů léčcnýclr plo

h!'pothyreózu' Přeclklác]aná práce ná charaktet klinické studie' v experimentu autor

objektivizuje pláh telnického čití na 12ti nristech lidského těla ponocí přístroje SI']NSELab'

Práce je sepsátra na 90 stranách' Refererrční seznanr obsalruje 6l citací odbon]é

]iteratuq,' V leoretické části Se autor vénÚe plob]en'iatice patof-vziologie štítné Ž1á7'v a

etiopatogcnetickýn aspektťln hypotylcózy, dále pak poruchám pelifcnich nelvů a kostelniho

svalstva u pacientů s hypothyleózou. Expeliment zalÚnuje vyšetieni 15 pacicntů a 15

zc]r'avých ietlinců v kolttrolni skupině' Autol si plo pláci \'hodně zvolil tii nosné hypotézy'

Získaná data jsolr statick"v 7-pracová a pon1ocí studento\'a t_testu a pťezentována lblmou

přeh]edných glalů' l)iskuse čjtá 5 stran a je rozčleněna potLle.jednot1ivých hypoté7'

Hodnocení:

Předkládaná prácc splňuje fořnlální náležitosti diplomové práce' Text jc čtiť a

přehtedný, přesÍo bych doporučil mírnou redukci iníormací podáYaÍých w teoťelic|ré

části príce. Autořov ořicntace v odborné litcratuře je dostatečná. Za mírný nedostatek

považuji lhl{t, že v tcoretickó části převládaii spíše ciÍace ,,učcbnicové literatury"'

V praktické části autor pomocí vyšetřeni prahu termickóho čití vhodně

dokumentuie rozdíly v sledovtných parametřech mezi pacienty a jedinci v kontrolni

skupině. Výsletlky práce jsou zaiímavó a inovativní, zprncovíni výsledků ie na dobré

Úřovni a dostatečnč ilustrativní. V diskusi isou vý'sledky konliontovány s pozn'rtky

porlobných stuclií, které se tímto {ématcm zabýv:rly. Závěry práce jsou formulován}'

logicky a spřáYně.

K práci mám několik připomíneki charakt€ristika souboru posÍrá{lá nčkteré

detailní inforrnace např. o přidruženó neurologicl(é symptomatice, popř' jakou dávkou

hořmonu jsou jednotliví pacienti aktuálně lóčcni. v metodice bych úcuváděl kapitolu

8.1.2, kÍerá patří spíše do teoretického úvodu.



otázky k obhajobě:

1/ Jaké jiné elektrofoziologické metody je možné užít k detekci počínající neulopatie

tenkých vláken? Je tyto metody možné použít i k sledování dynamiky onelnn'nění?

celkově práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji k obhajobě'

V Praze 12.8.2013 Mpr. Ondiei Cakn. Ph.D./am-


