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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. 

Datum:  

28. 5. 2019 

Autor: Adam Hanzlík 

Název práce: 

Memory consolidation of mental schemata during sleep 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem práce bylo prozkoumat a shrnout současný stav poznání o funkci spánku při vytváření 

kognitivních schémat. 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce je logicky rozčleněna na sedm kapitol včetně úvodu a závěru, ve kterých jsou postupně 

probírány hlavní aspekty tématu spánku, konsolidace paměti a tvorby kognitivních schémat. 

Jednotlivé kapitoly postupně rozebírají tato hlavní témata: molekulární základ paměti, 

elektrofyziologické koreláty konsolidace paměti, teoretické modely konsolidace paměti, 

kognitivní schémata, a roli spánku v konsolidaci schémat.  

Práce obsahuje 7 obrázků, reprodukujících ilustrace z původních vědeckých prací. 

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

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

Použité literární zdroje jsou dostatečné a jsou správně citovány. 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

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

Formální úroveň práce je výborná. Práce je přehledná, dobře členěná. Je napsána 

v anglickém jazyce. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Práce splnila stanovené cíle. Z práce a z mé interakce s autorem během konzultací je patrné, 

že student o tématu sám přemýšlel a pokoušel se o vlastní interpretace studovaného materiálu 

a o originální myšlenky. Slabší stránkou jsou drobné nepřesnosti a fakt, že konkrétní 

pozorování nejsou vždy optimálně zasazena do širšího kontextu poznání v dané oblasti, což 

se dá očekávat v tomto stadiu akademické kariéry.  

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 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: jitka.zurmanov@natur.cuni.cz (pro 

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

adresuDr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

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

