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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…) 

 

Tato práce pojednáva o anatomii, funkčním významu a patologii cingulární a retrospleniální 

kůry. Tyto oblasti jsou prozatím jedny z méně funkčně charakterizovaných oblastí, ale je 

prokázaná jejich patologie u různých psychiatrických poruch. Pro každou oblast zvlášť jsou 

vypsany funkce této oblasti a následně její patologie.  

 

 

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Tato práce má požadovanou strukturu. Obsahuje abstrakt, seznam zkratek a vlastní literární 

rešerši. Literární rešerše je po úvodu rozdělena do kapitol, která na sebe logicky navazují a 

končí krátkým závěrem, po kterém je uveden seznam použité literatury. 

 

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

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

 

Autorka použila dostatečné množství citací, které relevantně citovala. 

Pouze na některých místech, kde by měly být citace nejsou uvedeny. 

 

 

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): 

 

Formální úroveň práce je výborná. Text neobsahuje žádné gramatické chyby, je velmi pěkně 

a čtivě  napsán. Grafika obrázků je dobrá a napomáhají pochopení textu, ale v textu na ně 

chybí odkazy . 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Tato práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Její úrověn svědčí o důkladné 

práci autorky s dostupnou literaturou a schopnosti bez problémů využít získané znalosti. 
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Hlavním a jediným větším nedostatkem je absence některých citací a odkazů na obrázky 

v textu. Tuto práci rozhodně doporučuji k obhajobě. 

 

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Mohla byste přiblížit, jak můžou cingulární epilepsii ovlivnit gap junctions? 

 

I pri Obsedantne Kompulzivní Poruše je narušena funkce ACC. mohla by jste stručne opísat 

jakým spůsobem, a jaký to má vstah k této nemoci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

