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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Předložená diplomová práce má celkem 90 stran, 4 přílohy, 31 obrázků, 23 tabulek a je doplněna 

67 citacemi literárních odkazů. Je logicky rozčleněna do 5 kapitol, úvodní teoretická část 

v rozsahu 40 stran je věnována základním principům metody nukleární magnetické rezonance a 

jejímu využití ke sledování metabolických dějů ve svalové tkáni u lidí. Zbývající část textu je 

věnována popisu vlastní práce, výsledkům a jejich diskuzi.  

Téma práce je zcela aktuální, problematika diabetu patří k nejzávažnějším otázkám současné 

mediciny. Používá jednu z moderních vyšetřovacích technik, umožňující posouzení 

metabolických pochodů in vivo a v klinických podmínkách.  Získané výsledky jsou v dobrém 

souladu s literaturou a ukazují, že oxidativní metabolismus u pacientů s diabetem je významně 

snížený ve srovnání  se situací u zdravých osob. 

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Práce byla zaměřena na posouzení metabolických odchylek v bércových svalech u diabetiků. Je 

možné hodnocení těchto dějů v kožní oblasti?  

 

2. Tepenné uzávěry při diabetu jsou typicky lokalizované na bérci a dopad ischemie je v oblasti 

chodidel a prstů. Je technicky možné provést vyšetření v této oblasti? 

 

3. Bylo by možné použít jiného podnětu, než cvičení? Např. reaktivní hyperemie? 
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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