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Název práce:  Úloha oxytocinu při stresu

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možiiostí)

11. Rozsah BP a její č]enění
)

; x     Á -přiměi'.eiié, odpovídají charakte"i Bp a významujednotlivých částí

; 8 -nevyrovnané, členění iieni' logické n.  i.ozsah jednotlivých částí nekoi.esponduje s jejich  významem
1)'           C -uspokojivé, rozsali některýcli části' nedostačuje

' N -nedostatečné

; 2. Odborná správnost

A  -výboi.ná, bez závažnějši'ch připomínek
t x     í 8 -velmi-dobi.á, s ojedinělými  drobnýini závadamí (nejasnost výkladu, cliyby ve vzoi.cích  nebo chemických

názvech.  nedokoiialý popis metod nebo výsledků)

C -uspokojivá, s četnějšími  di.obnými závadami

N -nevyhovující, s hrubými chybami

i 3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

x       A  -bez připomi'nek, všecliiiy převzaté údaje s citací zdi.oje, celkový počet citací odpovídá charakterii  práce

8 -iispokojivé, s občasnými  neobi.atnostmi  zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově  nižším  počtem citací

C -s vážnějšími  závadami, iiapř.  pi'.evažuji' "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky,  webové stránky,
iiebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdi.oj  převzatýcli dat

N - nevyhovujíci', velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu m zdroj převzatých
dat, popř. opsáni' velkých částí textu)

4. Jazyk i)ráce

A -výbomý,  pi.áce je napsána čtivě a si.ozumitelně, bez závažnějších gi.amatických  ii.  pi.avopisných chyb

J x       B  -velmi dobi.ý,  ojedínělé stylistické neobratnosti, gi.amatické n.  pravopisné cliyby
(

)         t "pokojivý, četnější slohové neobi.atnosti, gramatické n. pi.avopisné cliyby, ojediiiěle se vyskytují

( obti'žně si.ozumitelné n.  nejednoznačné forinulace
' N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Fo].mální a g].afická úroveň práce

x      l A -výboi.ná. bez překlepů achyb ve formátování

18 -velmi  dobi.á, ojedinělé chyby foi.inátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

\ C  -iispkojivá,  s ojediiiělými  většími  (napiv..  vyiiecliání sti.ánky) nebo četiiějšími  di.obiiými  cliybami

' N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami

Případný slovni' komentář k bodům  1. až 5.  :



Ad2)
na str. 21 je uvedeno, že ". . .axony pPVN projikují do limbického systému a dalších oblastí

mozku ..... vyvolávají celou řadu centrálních účiiků." -toto mohlo být více rozvinuto a
konki.etizováno

str. 24 -vylučování vody v důsledku působení ANF je sekundární, primái.ní účinek ANF spočívá
ve zvýšeném vylučování sodíku

str. 28 -Sympatikus  ...... jeho aktivaci' jsou snížeiiy neurovegetativní funkce organismu. Lépe by
bylo napsat slovo !±š!s±g±:É± pi.otože vzápětí následuje pasáž o zvyšování některých funkcí.

Závěr a str. 37 (Oxytocin je hoi.mon, který tlumí stresovou odpověď na úrovni I-[PA osy
zpětnovazebnou j±±!±ÉJ2ÉÉÉ stresových hoi.moiiů.) je v rozporu s tvrzením na sti..  33  (Mezi
oxytocinem a stresovými hormony HPA osy tedy působí pozitiv_ní__zpětná vazba.)

Rozhodující je zřejmě, zda se jedná o akutní nebo chronický sti.es (iiebo jednorázové či opakované
podávání oxytocinu, jak je popsáno na str. 34).

Ad4)
Není třeba zdůi.azňovat, že už něco bylo v textu předem řečeno nebo zmíněno (sti..  17, 23, 25 a 30).

B. Obhajoba

\i Dotaz;y k obl.ajobě

V práci je uvedeno, Že oxytocin poináhá zapomínat na porodní bolesti. Ovlivňuje oxytocin i bolest

jako takovou?

Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lísteldopi-ava v textu  JE NENI akroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Prácidoporučujikpřijetíkdalšímuřízení6Ď`/NE

Navrhovaná celková klasifikace: výborně

Datum vypi.acování posudku: 9.6.2008

Jméno a příjmení, podpis oponenta :


