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Název práce: 

Default mode network: ontogeneze 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem této práce bylo shrnout dosavadní poznatky o funkčních sítích se zaměřením na DMN 

a její utváření v ontogenezi člověka. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Předložená 

bakalářská práce v celkovém rozsahu 33 stran je členěna do 8 kapitol a to: úvod s vytyčeným 

cílem práce, literární přehled o daném tématu (5 kapitol), závěr a seznam použité literatury. 

Dále práce obsahuje abstrakt (v českém i anglickém jazyce), klíčová slova, seznam zkratek a 

obsah. 

 

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

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

 

Autor čerpal z celkového počtu 75 literárních zdrojů, což je pro sepsání bakalářské práce 

dostatečné. Prameny jsou citovány ve většině případů správně a pokrývají řešené téma. 

Výtku mám k citaci na straně 11 – Sporns, 2007 – jedná se o internetový zdroj, Scholarpedia 

(encyklopedie ve stylu Wikipedie). Tento zdroj není správně citován, u internetových zdrojů 

se uvádí datum, kdy byl zdroj citován a tento typ zdrojů není pro bakalářské práce 

doporučován. Dále na straně 22 ve druhém odstavci je nepřesná citace literárního zdroje 

Shulman a Raichle, 2001 – správně Raichle a kol. (2001), podobně na straně 14 Tulving 

1994 – správně Schacter and Tulving, 1994 a na straně 28 Uddin a Kelly – správně Uddin a 

kolegové (2009). Pokud je v textu při citování přímo uvedeno jméno autora, uvádí se rok 

vydání článku do závorky za jméno autora (viz např. strana 22 – „Fransson et al., 2007 

studoval…“ - správné použití „Fransson et al. (2007)“ nebo „…které popsala Damoiseaux et 

al., 2006“ – „Damoiseaux et al. (2006)“. 

 

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 dobrá. Práce je členěna do kapitol, které na sebe logicky navazují. 

Předkládaná práce má však několik nedostatků. Číslování práce je doporučeno standardně až 

od úvodu, na titulní straně působí rušivě. Na titulní straně je dále nesprávně uveden studijní 

program „Obecná biologie“, dle mých znalostí a zdrojů je studijní program označen 

„Biologie“. Ve výčtu klíčových slov v anglickém jazyce chybí „fMRI“. Zkratky ADHD, PET 

nejsou uvedeny v seznamu zkratek a vysvětleny v textu práce. RFPN a LFPN jsou zkratky, 

které si čtenář po prostudování práce v textu odvodí, nejsou však uvedené v seznamu 
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zkratek. Většina zkratek není v textu zavedena správně, autor zavádí zkratku uvedením 

výrazu kurzívou a doplněním zkratkou za tento výraz bez závorky. Zkratka BA je zavedena 

v seznamu zkratek, v textu je však použita jen výjimečně, v ostatních případech autor uvádí 

výraz v plném znění a v žádném z případů není jméno Brodmann napsáno správně. Některé 

zkratky nejsou při prvním použití zavedené (fMRI, DMN), což ztěžuje orientaci v textu. 

Zkratka pro retrospleniální kortex je v textu zavedena dvakrát a pokaždé pod jiným 

označením (str. 15 – Rsp, str. 16 – Rsc, v seznamu zkratek pak RSC). Předkládaná práce 

obsahuje také poměrně velké množství překlepů, občasné gramatické chyby a nesprávně 

uvedenou interpunkci. Ve slově „hipokampus“ se v češtině píše jedno „p“. 

Použití spojení „Pro další studium lze čerpat i z…“ nebo „Pro podrobnější studium…“ se do 

bakalářské práce nehodí. 

V textu je zařazeno celkem 12 obrázků a 2 tabulky. Na většinu obrázků (konkrétně obr. č. 1, 

2, 3, 4, 5 a 9) však chybí odkazy v textu, což neprospívá jeho čtivosti. Pod obrázky chybí 

vysvětlení zkratek. U některých obrázků (např. obr. č. 3, 4, 12) jsou popisky ponechané 

v anglickém jazyce. U obrázku č. 2 není uveden literární zdroj, ze kterého je obrázek citován. 

U obrázku č. 9 chybí rozdělení na části A a B. Při zařazení tabulky se popisek uvádí nad 

samotnou tabulku. Tabulky jsou přehledné a působí uceleným a shrnujícím dojmem, bohužel 

na ně nejsou odkazy v textu. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autor splnil cíl, který si v úvodu stanovil a prokázal schopnost orientovat se ve vědecké 

literatuře a řešené problematice. Ve své práci vycházel z dostatečného množství literárních 

zdrojů. Přes zmíněné výtky a poznámky k formální stránce bakalářské práce soudím, že 

splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

1) Na straně 9 autor popisuje „podnětem inhibované sítě“ se zkratkou DMN. Proč pak 

dále v textu nepoužívá tento český ekvivalent a užívá anglický název „default mode 

network“? 

2) Na straně 13 se zmiňujete o „tzv. sekundárních reprezentacích“, ale dále to 

nerozvádíte. Co si pod tímto pojmem představujete? 

3) V tabulce č. 1 uvádíte studie v rozmezí let 2007-2010. Existují i nějaké recentnější 

studie na toto téma? Pokud ano, uveďte příklady a porovnejte, zda dochází ke 

stejným závěrům jako ve vámi uvedených pracích. 

4) Na straně 34 se zmiňujete o antikorelaci DMN s CEN a uvádíte, že může být 

narušena u pacientů s ADHD, autismem a u schizofrenie. Mohl byste popsat, jak se 

tato antikorelace sítí u těchto pacientů projevuje? 

 

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: 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

