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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
Doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 

Datum: 28.8. 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…) 
Cílem práce bylo popsat cirkadiánní regulaci kognitivních funkcí a nálady a jejich 
ovlivnění viditelným světlem. Autorka měla popsat transdukci a vedení světla 
buňkami ipRGC, principy světlem-indukované změny nastavení cirkadiánního 
pacemakeru v suprachiasmatických jádrech hypotalamu, a vysvětlit mechanismus 
pozitivního a negativního působení světla na behaviorální parametry.  

Struktura (členění) práce:  
Práce má třicet pět stran včetně devíti stran citací, a je členěna do čtrnácti, logicky 

navazujících kapitol.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?  
Práce s citacemi se při psaní BP průběžně zlepšovala. V práci je 9 stran citací a 
v textu jsou správně uvedeny. 
 

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

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.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Autorka se naučila pracovat s odbornou literaturou 
a k práci přistupovala cílevědomě a se zájmem. V poměrně širokém záběru 
nabízeného tématu dokázala najít vlastní osnovu a specificky zaměřenou 
logickou linku, a s lehkostí dostala do textu i poměrně obtížné molekulární 
principy zpracování světelné informace v sítnici oka i v cirkadiánním 
pacemakeru uloženém v suprachiasmatických jádrech. S přístupem k práci 
autorky, s průběhem zpracovávání tématu i s konečným výsledkem jsem 
spokojena. 
 

Otázky a připomínky: 
Všechny moje otázky a připomínky byly autorkou zapracovány do výsledného textu.  

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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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 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail ina.rajsiglova@natur.cuni.cz a zveřejnit v SIS 
nejpozději 3 pracovní dny před datem konání obhajob a dále doručit vytištěný a podepsaný 
v jedné kopii, která bude nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, osobně 
či na adresu sekretariátu KUDBi: 
Mgr. Dita Šimralová, sekretariát KUDBi, 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
 


