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Název práce: 

Příčiny vzniku epilepsie na podkladě poruch kortikálního vývoje mozku 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem bakalářské práce je sumarizace informací o současných poznatcích 
malformace kortikálního vývoje, referencí experimentálních modelů, které pomohou 
lépe porozumět epileptogenezi 
 

 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce je členěná až na výjimku klasicky 

Úvod 

Vývoj kortexu u člověka 

Stavba lidského kortexu 

Migrace neuronů 

Postmigrační diferenciace neuronů 

Epileptogenese 

Rozdělení malformací na základě narušeného vývojového procesu 

Poruchy proliferace neuronů 

Poruchy migrace neuronů 

Poruchy postmigrační diferenciace neuronů 

Malformace postihující více vývojových procesů  

A závěr 

 

Cíle práce jsou nestandardně zahrnuty v abstraktu 

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, adekvátní a správně citovány 

 

Spíše poznámka pod čarou: v závěru bakalářské práce se již nepoužívají citace, jde 

především o zamyšlení se nad impaktem jednotlivých kapitol a práce jako celku 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

X 

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

 

Práce je psána v českém jazyce. Formální úroveň práce je velmi vysoká. V práci se prakticky 

nevyskytují lingvistické či technické nedostatky. Práce je velmi čtivá a má logickou 

strukturu. Obrazová dokumentace je dostatečná a vhodně doplňuje informaci v textu. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce splňuje zadané cíle a udržuje si velmi vysoký standard. Jediným větším problémem je 
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implementace cílů práce do abstraktu. Na druhou stranu je práce psána velmi kvalitně a 

informace v ní obsažené jsou velmi logicky uspořádány a čtenář dostane ucelenou představu 

o problematice a směřování budoucího výzkumu 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

V práci zmiňujete vliv keratan sulfátu na zapojení inhibičních synapsí. Věděla byste jaké 

specializované struktury extracelulární matrix nejčastěji ovlivňují zapojení synapsí, jejich 

stabilitu, potažmo aktivitu? V jakém období je zásadně formována extracelulární matrix 

definujíc stabilitu zralých neuronů? 

 

V práci zmiňujete roli gliových buněk v rámci vzniku epilepsie.  Věděla byste jaké role 

v rámci vzniku a rozvoje epileptického ložiska mohou hrát mikroglie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  

 

 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 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• 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. Daniela Horníková, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo osobně 

na obhajobu. 

 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

