
Posudek diplomové práce Miroslava Strnada : Účint<y manganu na organismus savců.

Diplomová práce se zabývá velmi aktuální a zajímavou problematikou na 55 stranách
a je v obsahu (2 str.) přehledně členěna do devíti kapitol včetně literárního přehledu a příloh.
Ve stručném úvodu (1 str.) jsou jasně formulovány cíle práce. Litetární přehled na 15 stranách
velmi přehlednou a ětivou formou pojednává o problematice manganu, od ýskytu v
našem Životním prostředí, přes jeho metabolismus v organismu, až po toxické účinky na
člověka. Metodika je popsána na třech stranách a qýsledky prezentovány na 11 stranách
formou tabulek a grafu. V diskusi (6 str') autor formuluje vlastní dosaŽené výsledky
v kontextu s literárními údaji a hodnotí jejich přínos. Dvoustránkový souhrn dosaŽených cílu
je následován seznamem literatury (3 str.) s 32 citacemi odborných članků a se dvěma
internetoými odkazy. Dále Seznam zkratek (l.str') a pět stran obrazoých příloh práci
uzavírá.

Autor práce splnil všechny stanovené cíle poměrně rozsáhlé experimentální části.
Určil koncentrace manganu ve lybraných orgánech (mozek, játra, ledviny, plíce)
při subchronickém působení po jeho jednorázovém a opakovaném podání. Ze získaých
hodnot vytvořil závéry o distribuci kumulaci a r,ylučování manganu v závislosti na podání a
formě sloučeniny. Neurotoxicitu manganu autor mapoval pomocí behaviorálních testů.
Dosažené qýsledky jsou velmi kvalitní a jsou dobře ZasazeÍIy do literárního kontextu.

K práci mám několik formálních připomínek.
i) V případě publikace výsledků, doporučuji vytvořit souhrnný graf, kteý bude

znázorňovat koncentraci manganu v jednotlivých orgánech ve všech stavech pro
kažďý experiment. Bude tím, mimo jiné, znázorněna r,ylučovací rychlost' která je
diskutována. Pro tento případ bych upustila od zdvojených kontrolních a
exponovaných skup in u exp erimentu s j edno r ázovým p odáním.
Scházi v grafu č.8 na str.34 ,,*,,, Znaěící signifikantni rozdíI, kteý se zdá býti
patrný? V diskusi je uváděn pouze signifikantní nárust po 6 Qidnech proti
kontrolám a značný pokles po 12 týdnech (str.39, 2. odstavec).
V literárním přehledu uvádíte, že chronická intoxikace způsobuje otoky
respiračního systému. Ptám se tedy, zdaje vhodná vztažná hodnota ,,vlhká váha
tkáně.. ? Provedli jste kontrolu hmotnosti plic u kontrolnich a exponovaných
zvíŤat?

Uvedené otázky jsou pouze doplňující a připomínky mají formální charakter. PředloŽenou
pr áci p ov aŽuji za velmi kvalitní s praktický$říno sem.

Práci doporučuji k přijetí, jako práci diplomovou a navrhuji známku: výV"ov..,..
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