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oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Heleny Hanákové

Diplomová práce Bc' Heleny Hanáková, nazvaná" Zmény motoriky po epileptickém
záchvatu u m]áďat laboratorního potkana se zabývá aktuálním tématem
sensorimotorických změn po vyvolání epileptického záchvatu v juvenilním věku

Práce zahrnuje literární úvod čítající 37 stran, který popisuje základní epileptologické
koncepý, včetně klasifikace záchvatů, motorických projevů, iktálních a poStiktálních
příznaků, motorický ťyvoj ajeho testování.

Praktická část pak popisuje metodiku elektrické stimulace, motorické testy a hodnocení

dat. Hypotézy práce jsou překvapivě uvedeny ažzametodikou, doporučoval bych je uvést
ještě před ní, navíc formulace poslední hypotézy je dle mého názoru chybná fsprávně by

dle mého soudu mělo být uvedeno jako nulové llypotéza,že změny po záchvatu NEJSOU

závís\é na věku).

Na dalších stránkách jsou popsány viýsledky včetně grafů, někde jsou ýsledky pouze

bodově, což asi není úplně správné.

Následuje diskuse a závér, která přehledně shrnuje a diskutuje získané ýsledku, ačkoliv je

v ní velmi poskrovnu citací, podobně jako v úvodu.

K práci mám několik, především formálních připomínek, pro Stručnost uvádím pouze ty
nejzásadnější'

1' obecně, Úvod, diskuse a závér obsahuje velmi poskrovnu citací
2. Citace jsou často uvedeny v nesprávném a v mnoha případech i nekonzistentním

formátu
3. V seznamu literatury je pouze něco přes dvacet položek, což nepovažujizazcela

dostatečné' Někdy jsou navíc reference obsaženy v nekonsistentním formátu

4. Abstrakt práce mi připadá nekompletní, neobsahuje souhrn výsledků azávéry,
pouze cíle a metody

5. V anglické verzi abstraktu není zce|av pořádku gramatika, jsou nekonsistentně
polžívány přítomný minulý a budoucí čas'

6. K tabulce 2 není uveden odkaz v textu práce
7 ' Některé obrázku jsou pouze okopírované a jsou v angličtině, namísto toho by bylo

dle mého názoru vhodnější obrázek upravÍt a ocitovat s uvedením úpravy
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B. V kapitole 2'2'2l|<tái^ní příznaky by bylo vhodné na úvod uvést o co se jedná.

Rozumím tomu, že zkušený epileptolog pochopí,.ale pro čtenáře mimo obor by

bylo vhodnější uvést jej do problematiky'
g' Na straně 25, poslední odstavec, autorka píše: 0d 14. Dne se kvalita chůze vyrovná

kvalitě chůze dospělého potkana, ne však adaptace' Nerozumím významu

posledních tří slov [za čárkou) v kontextu celé věty.

10. Práce obsahuje u řadu překlepů [např. ',neroprotekce", 
mláďt",,,odtupem"

,,Maerš").
11. Nepovažuji zavhodný termín ,,pálení neuronu", jedná se o laboratorní žargon.

Nahradil bych jej vzruchovou aktivitou či qýboji.

].2. V sekci 2.4'3 (Neurotrasmitterové systémy se autorka zmiňuje o ecitačních

aminokyselinách, GABA, acetylcholinu, katecholaminech, serotoninu atd. Bližší
popis těchto neuropřenašečů začíná však neurotransmiterem GABA, excitační

aminokyseliny nejsou rozebrány ani krátce.

13. Zkratka SSo není uvedena V seznamu zkratek a není ziejmé co znamená.

74' Do kapitoly 2'4.7. Postiktální psychické příznaky bych na závěr doporučil doplnit

shrnující větu. Kapitola končí lakonic\ým sdělením, že Pro postiktální delirium

není žádná specifická léčba, ale pacient by měl b1ft v bezpečném prostředí (Krauss,

Theodore, 2010
15' Kapitol e 3'2 Zpracování dat: Namísto ,,One Way Analysis of Variance bych použil

čes\ý ekvivalent,,"j ednofaktorová ana|ýza rozptylu"
L6. Graý ve '4fsledcích jsou popsány včetně legend v angličtině. U česky psané

diplomové práce mi to připadá nehodné'
L7 ' obrázku ve ýsledcích jsou často nekonsistentní, někdy je kontrolní skupina leý

sloupec černě, někdy pravý sloupec bíle

K práci mám iednu otázku: V bar holding testu byla 12-denní zviÍata, která
prodělala stimulaci lepší než kontroly. |ak si tento rozdí|vysvětluiete?

Vzhledem k aktuálnosti tématu, solidnímu množství odvedené experimentální práce a

cenným teoretic\ým poznatkům tuto diplomovou práci doporučuji o k obhajobě, ale

vzhledem k určité ledabylosti zpracování finálního textu s politováním doporučuji snížit
její známkové hodnocení.
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