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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek Jméno posuzovatele:  

RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, PhD. 

 

Datum:  

27.5.2019 

 

Autor: Jiří Kryštof Jarmar 

Název práce: „Default mode network: Ontogeneze“ 

 

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

 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce bylo zpracovat rešerši týkající se neuronální sítě „default mode network“ a 

především jejího vývoje v časné ontogenezi. 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce má standardní členění bakalářské práce. Obsahuje pět hlavních kapitol, zaměřených na: 

(1) Charakteristiku funkčních sítí, (2) Default mode network a její funkční charakteristiku, 

(3) Struktury default mode network, (4) Ontogenezi neuronálních sítí a (5) Ontogenezi 

default moe network. 

 

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

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

 

Použité 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, je literární rešerší. 

 

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

 

Formální a jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Práce obsahuje 2 tabulky a 12 převzatých 

obrázků, které jsou korektně popsány a citovány a ilustrují dobře textovou část. 

Práce obsahuje i seznam zkratek, který usnadňuje orientaci v textu. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Autor se zaměřuje na literární rešerši týkající se default mode network a jejího vývoje 

v časné ontogenezi.  

Autor představuje koncept neuronálních sítí a konektivity. Definuje default mode network 

jako síť selektivně inhibovanou při „exogenních“ úlohách, ale zásadně spojenou např. 

s automentalizací a dalšími kognitivními funkcemi jako je epizodická paměť a teorie mysli. 

Autor uvádí poznatky týkající se vývoje default mode network a jednotlivých struktur, které 

tuto síť tvoří, a přehledně je shrnuje ve dvou tabulkách. 

Formální a jazyková úroveň práce je velmi dobrá, kromě tabulek práce obsahuje i 12 obrázků 

a seznam zkratek, který usnadňuje orientaci v textu. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

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

 

x 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

