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Cíl práce:

Práce si stanovuje za cíl zjistit, zda senzorické úlohy např. taktilní diskriminace ovlivňuje excitabilitu 
motoneuronového poolu daného segmentu.

1. Rozsah:

* stran textu 90

* literárních pramenů (cizojazyčných) 52

* tabulky, obrázky, přílohy 0, 24, 5

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:



Předložená práce Bc.Terezy Světlíkové se zabývá klinicky velmi důležitou problematikou a to zda senzorické 
úlohy mohou ovlivňovat excitabilitu motoneuronu. Pro objektivizaci této problematiky autorka použila měření 
Hreflexu při různých senzorických úlohách. Našla signifikantní vliv na excitabilitu motoneuronů.
Práce je psaná kvalitní angličtinou a má formu klasické diplomové práce se všemi náležitostmi. Překlepy jsou 
opravdu vzácné (např. Str. 5  „and is about is -65 mV“) a práce má vysokou formální úroveň.
Po věcné stránce nemám zásadních připomínek, jen diskuze zaslouží komentář. Autorka se pokusila diskutovat 
svoje výsledky, forma sice uplně neodpovídá kvalitní vědecké práci, nicméně musím ocenit, že se pustila i do 
složitějších úvah vysvětlujících mechanismus naměřených jevů, což je v obdoných DP vyjímečné. 
Otázky k obhajobě:
1. Co to jsou EPSPs, IPSPs?
2. Čím je stanoven práh pro vyvolání akčního potenciálu?
Práce jednoznačně splňuje požadavky stanovené zákonem, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji DP 
klasifikovat jako výbornou.
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7. Navržený klasifikační stupeň výborně
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