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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Jiří Růžička 
Datum: 21.08.2020 
 

Autor: Tereza Křivohlavá 
 
Název práce: Vliv světla na kognitivní výkon a náladu 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce se zabývá vlivem světla na kognitivní výkon a náladu skrze struktury spojené 
s cirkadiální rytmicitou, především pak ipRGC buňkami retiny a jejich dráhami do struktur 
mozku. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na úvod do cirkadiální problematiky, molekulárních mechanismů světelné 
synchronizace a především pak ipRGC buněk retiny, jakožto detektoru světelných podmínek. 
Dále popisuje jev desynchronizace Cirkadiálních rytmů, definici nálady a kognitivních 
funkcí a poté již popisuje vliv narušení cirkadiální rytmicity na náladu a kognitivní výkon. 
Následně rozvádí skrze jaké dráhy z retinálních ipRGC buněk jsou tyto mechanismy 
aktivovány a jaké struktury pravděpodobně ovlivňují. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Formát citací je v pořádku i citované zdroje jsou relevantní dané tématice, práce však 
neoznačuje „review“ v textu a ani v citacích.  Navíc v některých pasážích citace chybí, či 
jsou velmi shrnuty do dlouhé statě s 1 citací, viz konec kapitoly 4 střed kapitoly 9 (nemusí 
být jasné, zda autorka vkládá vlastní názory či opětovně shrnuje předešlé již citované práce 
bez opakované citace, či se jedná o citaci review).  
 
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): 
Práce je psaná v českém jazyce na vysoké úrovni. Obrazová dokumentace je kvalitní a 
správně citována. 
 
V práci chybí seznam zkratek a některé nejsou následně vysvětlené ani v textu (viz hodinové 
geny, či GABA, VPAC2 a cAMP). Seznam je částečně nahrazen legendou obrázku 3.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce plní zadané cíle. Až na pár formálních nedostatků je práce na vysoké úrovni. Autorka 
propojuje myšlenky jednotlivých článků a vyvozuje z nich možné souvislosti. Práce má 
logickou strukturu a je čtivá. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jaká další struktura kromě hipokampu je silně propojená s rozpoznáváním nových objektů? 
Byl pozorován vliv delece jiných než M1ipRGC na funkci cirkadiálních rytmů?  
Do jakých struktur M2-M5 ipRGC projektují? 
Je nějaký způsob jakým si může jedinec synchronizovat cirkadiální rytmicitu a její impact 
přes SCN bez synchronizace světlem? 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


