
 Strana 
 Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Daniel Klement 
 

 Datum: 2. 6. 2014 
 

Autor: Kristýna Klečáková 
 
Název práce: 
Role cholinergního systému v prostorové kognici laboratorních potkanů 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši o roli cholinergního systému v prostorové 
orientaci především u laboratorních potkanů 
 
Struktura (členění) práce: 
Základní členění práce je přehledné a pomáhá dobré orientaci. Práci by bylo vhodné doplnit o 
seznam zkratek a to i proto, že některé zkratky byly použity dříve než vysvětleny. Název 
kapitoly „Zdroje“ není pro mne obvyklým. Dále bych doporučil některé delší podkapitoly 
buď zkrátit nebo rozdělit na více podkapitol. Myslím si, že by to přispělo k jasnější formulaci 
myšlenek a zabránilo by to opakovanému se vracení k jednomu tématu bez příslušné syntézy. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka cituje kolem 200 literárních zdrojů, což je na bakalářku „úctyhodný“ počet. Tyto 
zdroje jsou relevantní a až na několik málo vyjímek jsou citovány správně. 
 
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): 
Práce má dobrou formální úroveň, je napsána srozumitelným jazykem. Číslování kapitol a 
podkapitol je přehledné a napomáhá dobré orientaci. Práce obsahuje 2 ilustrující obrázky. 
Rozsahem 40 stran práce splňuje nároky na bakalářkou práci.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce shrnuje základní poznatky o roli cholinergního systému v prostorové navigaci u 
hlodavců, který zasazuje do poměrně širokých souvislostí. Díky tomu je záběr zpracovaného 
tématu dost rozsáhlý. I přesto si myslím, že autorka se se zadaným tématem, na kterém 
pracovala samostatně, vypořádala dobře a splnila zadaný cíl. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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 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 
http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: jitka.zurmanova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 
adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

