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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 

Doc. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD. 

Datum: 

28.8.2014 

Autor: 

Kristýna Malenínská 

Název práce: Mediální oblasti neokortexu a chování 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce, je podat přehled o dvou zásadních oblastech mediální oblasti mozkové kůry, 

tedy přední cingulární kůry a retrospleniální kůry. Práce si také dala za cíl představit některé 

behaviorální funkce, které jsou těmto oblastem připisovány. Zároveň popsala a diskutovala 

některá onemocnění související s těmito oblastmi, jako např. cingulární epilepsie či 

Alzheimerova nemoc. 

Struktura (členění) práce: 

Struktura práce je adekvátní, po úvodu následuje představení obou struktur, dále diskuse 

jejich možných funkčních rolích a přehled souvisejících onemocnění. Práci ukončuje závěr a 

seznam literatury s převahou primárních prací.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Ano, použila správné zdroje a citovala je adekvátně 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Práce neobsahuje vlastní výsledky, ačkoliv studentka se již po nějakou dobu experimentální 

práci na toto téma věnuje. Bakalářská práce bude sloužit jako podklad pro práci diplomovou. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Solidní, s výjimkou občasných a nečetných drobných slovních zjednodušení a nesrovnalostí 

ve zkratkách časopisů, které však významně nesnižuje odbornou kvalitu této práce. V práci 

nechybí žádná z formalit jako obsah, český a anglický abstrakt, prohlášení, seznam zkratek 

atd. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Práce po mém soudu splnila požadavky kladené na studenta Bc. Studia na PřF UK a 

představuje kvalitní rešerši a solidní podklad pro budoucí diplomovou práci. 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
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

