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Posudek na bakalářskou práci 

 
☐ školitelský posudek 

 

☒ oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

Mgr. Kateřina Červená 

Datum: 

5. 9. 2018 

Autor: Yuliia Rakovets 

 

Název práce: 

Role of interneurons and neural circuit dysfunction in Alzheimer's disease 

 

☒ Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 

☐ Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Práce se zaměřuje na popis anatomických aspektů Alzheimerovy choroby - mozkových 

oblastí a typů buněk tímto onemocněním nejčastěji zasažených. Hlavním cílem bylo popsat 

úlohu interneuronů a způsobu, jakým dysfunkce interneuronů ovlivňuje neuronální okruhy a 

obecně kognitivní schopnosti. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna přehledně a kapitoly na sebe logicky navazují.  

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Autorka cituje úctyhodný počet literárních zdrojů. Prokázala schopnost vybírat relevantní 

údaje. Literární zdroje jsou správně citovány. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 

adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

--- 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Práce obsahuje celkem 2 obrázky, z nichž u jednoho není jasné, zda je autorčin vlastní, nebo 

převzatý, protože v popisku není uveden zdroj. Osobně bych se přikláněla k použití více 

obrázků u některých pasáží náročnějších na představivost. Práce je psána srozumitelnou 

angličtinou s drobnými gramatickými a stylistickými nepřesnostmi a překlepy. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autorka splnila stanovené cíle své práce. Prokázala dobrou orientaci v literatuře a schopnost 

kriticky hodnotit získané poznatky, na jejichž základě diskutuje další možný směr bádání. 

Práci určitě doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

V abstraktu postrádám zmínku o cílech práce a shrnutí významu shromážděných poznatků, 

aby byl skutečně úderným shrnutím obsahu této podnětné práce.  

 

 

Otázky: 

 

Jaké všechny typy glutamátových receptorů jsou dávány do souvislosti s mechanismem 

LTP? 

 

Bylo prokázáno, že spánková deprivace má negativní vliv na kognitivní procesy. Souvisí 

nějakým způsobem spánek s patologií AD? 

 

 

 

 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  

 

☐ výborně   ☒ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

● Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 

(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

● Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

● Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: daniela.hornikova@natur.cuni.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 

adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

