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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Formální poznámky:  
- domnívám se, že označení "obrázek" by bylo vhodnější označit termínem "graf", neboť se 
skutečně jedná o sloupcové nebo koláčové grafy 
- citace literatury je místy zmatená, na str. 13, 14 autorka uvádí v závorce použité strany 
zdroje, dále pak už jen v závorce odkaz na seznam literatury, na str. 13, 15, 16 používá 
autorka číselný odkaz na pramen pod čarou a tento zdroj je pak uveden znovu v seznamu 
literatury, na str.18 jsou závorky s tečkami, chybí zdroj textu 
- na straně 14 autorka uvádí termín amygdala a v závorce lat.mandle. Logické se mi jeví 
uvést do závorky jen termín mandle, nebo "česky, mandle", neboť dle uvedeného se tato 
poznámka jeví jako, že mandle je latinský název. 
 
Obsahové poznámky:  
- v abstraktu postrádám položku: popis metody a výsledky a závěry 
- velmi kladně hodnotím zřetelně vytyčené výzkumné otázky 
 
 
Dotazy a připomínky:  
1. Na str. 38 uvádíte, že z vašich nálezů lze soudit, že kouření cigaret má vliv na výskyt 
poruch epileptogenního spektra. Jeví se Vám zvýšený výzkyt sledovaných symptomů u 
kuřáků jako příčina či jako důsledek? Bylo dříve kouření nebo epileptogenní spektrum? Je 
pravděpodobné, že jedinci s epileptogenním spektrem by mohli být více náchylní k riziku 
vzniku závislosti na nikotinu? 



 
   
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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