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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 práce bylo podat přehled o olfaktorické bulbektomii (OBX) jakožto animálního 
modelu deprese. Po odnětí čichového laloku dochází sekundárně k celé plejádě 
neurochemických, strukturních a behaviorálních změn.  
Struktura (členění) práce: 
Práce čítá celkem 31 stran, po úvodu následuje popis čichového systému, neuroanatomie 
čichového laloku a samotné operace. Další rozsáhlejší část pojednává o neurochemických, 
strukturních a behaviorálních změnách nalézaných zpravidla s časovým odstupem po 
operaci. Závěrečná část diskutuje využití OBX jakožto modelu deprese, diskutuje validitu 
modelu a nevyhýbá se ani aktuálním tématům jako role antidepresiv v neurogenezi či 
poruchy čichových funkcí v klinické praxi. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce obsahuje 116 citací v klasické literatuře a tři internetové odkazy. Autorka cituje jak 
přehledné práce a knihy tak původní publikace. Výběr a zpracování literatury je adekvátní. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
N/A 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je solidní, místy je stylisticky poněkud neobratná a obsahuje některé 
formální chyby, věcné chyby jsou však nečetné  (např. název kapitoly "OB model jako 
zajímavá možnost léčby nejen deprese") 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce jako literární rešerše splňuje cíle kladené na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k 
úspěšné obhajobě. 
Otázky a připomínky oponenta: 
-- 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

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

 
• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: iva@natur.cuni.cz (pro účely 

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 
Dr. Jan Moravec, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 


