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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce  

B uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem 

citací 
 

C s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 



5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Předkládaná diplomová práce má klasické členění, čítá 62 stran včetně seznamu literatury. Úvod 

považuji za výborně napsaný, neboť jasně, srozumitelně a přímočaře popisuje danou problematiku a 

neutápí se v nepodstatných detailech nebo irelevantních odbočkách. Velmi dobrý vědecký jazyk je 

vůbec průvodním jevem celého textu. Cíle práce jsou jasně formulovány, nicméně jejich rozepsání 

do 16 dílčích hypotéz mi příjde zbytečně zdlouhavé a jistě by se dalo zkrátit. Navíc hypotézy 

nejdou chronologicky po sobě, tak aby odpovídaly výsledkové části. V metodické části a dále se 

často vyskytují desetinné tečky namísto čárek. U kapitolky měření tělesné teploty mi chyběla 

informace o deklarované přesnosti měření použitého digitálního teploměru. U grafu 8 a 9 chybí 

popisek osy y. Čtivý jazyk bohužel v několika případech naruší zbytečné anglicismy, např. 

humidita, pík, baselinové, onset, atd. Diskuze je opět velmi dobře a soustředěně napsaná. Oceňuji 

především, že autorka otevřeně popisuje problémy s analýzou tkáňových vzorků a možné příčiny 

nezdaru.  

Vzhledem k výše uvedenému a navzdory drobným formálním nedostatkům považuji práci za 

výbornou a stejným ohodnocením navrhuji její klasifikaci  

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
V práci uvádíte, že kontrolním zvířatům byl subkutánně podáván před testem poměrně velký objem (2ml/kg) 

deionizované vody. Je známo, do jaké míry takovýto zásah do iontové homeostázy ovlivní chování v 

uváděných testech?  

 

Jaké další podtypy 5-HT receptorů (kromě 5-HT1A a 5-HT2A) ovlivňují tělesnou teplotu? 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4):  1 
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