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Práce je: experimentální  

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný  

e) Prezentace výsledků: dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce se zabývá studiem 
experimentálně navozené obezity u potkanů, u kterých je provedeno částečné odstranění 
žaludku. U potkanů je sledována histologie jazyka pomoci histologických a 
imuhohistochemických přístupů zaměřených na houbovité papily jazyka. Teoretická část je 
srozumitelně a pečlivě sepsána, možná je však příliš stručná. Velmi dobrou kvalitu má 
anglický psaný projev, kde je pouze pár nepřesností nebo gramatických problémů. 
Výsledková část je trochu zmatečná. Obrázky 8-11 jsou brány jako histologické přehledové 
obrázky ale přesto barvené imunohistochemicky na grelin. Teprve poté začíná kapitola 
imunohistochemie grelinu a popis imunohistochemie. Zejména imunohistochemickým 
obrázkům by prospělo, kdyby se použily šipky, které by ukazovaly na pozitivitu barvení. Tyto 
nepřesnosti lze zcela určitě přisoudit faktu, že autorka sepisovala svou první práci tohoto 
typu. Vzhledem k výše uvedenému však práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.  
 
 
Dotazy a připomínky:  
1) Je k chirurgické léčbě doporučen pouze pacient dle BMI, nebo jsou i jiné parametry 
obezity, které se mohou použít? 
2) Jsou způsoby, jak by šlo kvantifikovat expresi grelinu mimo využití imunohistochemie? 
3) Můžete popsat kolik řezů bylo hodnoceno pro kvantifikaci počtu papil? 
   
 
 



 
 
    
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá , k obhajobě: doporučuji  
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