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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce  

B uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem 

citací 
 

C s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  



 

5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Práce pojednává o změnách cirkadiánního systému u Alzheimerovy choroby. Práce má velmi 

vysokou formální i obsahovou úroveň. Literární přehled čtivě seznamuje s fyziologií 

cirkadiánního systému a jeho poruchách u neuropsychiatrických onemocnění. Cíle práce jsou 

formulovány na jedné stránce a jsou výstižné a jasné. Výsledková část využila pacienty s AD a 

zdravé dobrovolníky a sledován byl nejen spánkový rytmus, ale i hladiny melatoninu a 

hodinových genů. Výsledky práce naznačily změny vybraných parametrů sledujících 

pohybovou aktivitu, a spánek u pacientů s AD oproti kontrolním seniorům. Na úrovni exprese 

melatoninu a hodinových genů nebyly nalezeny významnější rozdíly. Diskuse čítá 4 strany a 

neopomíjí žádné, byť kontroverzní nálezy. Práci uzavírá závěr a seznam literatury s výraznou 

převahou primárních publikací. Celkově práci hodnotím velmi vysoko, po mém soudu 

prokazuje schopnost uchazečky věnovat se výzkumu a splňuje požadavky kladené na 

absolventa magisterského studia. Proto doporučuji práci k obhajobě a udělení titulu Mgr.   

 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

K práci mě napadají dvě otázky. Z čeho autorka usuzuje, že nevhodný spánkový rytmus by mohl být jedním 

z faktorů přispívajících k rozvoji AD, alternativně by mohlo jít o důsledek onemocnění. Existuje na toho téma 

nějaká prospektivní studie? 

 

Cirkadiánní rytmus a cirkadiánní odhad času není jediným časovým systémem v mozku. Troufla byste si 

vyjmenovat ještě jiné časovací mechanismy s odlišným rozlišením? 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 1 

 

 

Datum vypracování posudku: 22.8. 2014 

 

Podpis oponenta:  



 


