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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce bylo popsat jednotlivé typy malformací kortikálního vývoje  
a sumarizovat dostupné informace o současných poznatcích příčin a vzniku epilepsie u těchto 
poruch.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
BP práce má odpovídající členění. Obsahuje abstrakt, seznam zkratek, obsah a seznam 
použité literatury. Práce je systematicky rozdělena do kapitol, které na sebe logicky navazují. 
Na úvod práce autorka seznámila čtenáře se samotným kortikálním vývojem mozku. Dále 
přehledně rozdělila a charakterizovala jednotlivé typy kortikálních malformací a zaměřila se 
na mechanizmy epileptogeneze.  
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou dostatečné, správně citovány a jejich relevance je adekvátní. Literární 
zdroje jsou převážně primární a v menší míře sekundární, které jsou náležitě označeny.  
 
 
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 velmi dobrá. Vlastní text je čtivý, gramaticky, pravopisně  
a stylisticky na velmi dobré úrovni. Text je doprovázen 7 převzatými obrázky, u kterých jsou 
uvedeny zdroje. Text je vhodně doplněn velmi užitečnou tabulkou, která shrnuje rozdělení 
malformací na základě narušeného vývojového procesu, kterou vytvořila sama autorka.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Studentka se v dané problematice dobře zorientovala, dokázala nejen vyhledat relevantní 
zdroje, ale vše krásně propojit do funkčního celku. Tato práce splňuje dle mého názoru 
kritéria kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
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. 
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