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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Práce je literární rešerší současných mikroskopických, optogenetických a optofyziologických 

metod aplikovatelných v neurofyziologickém výzkumu. Téma, vzhledem k svému rozsahu, 

je velmi dobře zpracováno. 

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Předložená práce je psána v anglickém jazyce, má 40 stran včetně devatenácti obrázků a 

jedné tabulky. Práce začíná přehledem modelových organismů, pokračuje krátkým úvodem 

do metod transfekce, dále přehledem pokročilých mikroskopických technik a konečně 

přehled metod optofyziologických a optogenetických.  

 

Práce je značně rozsáhlá, dosahuje horní hranice limitu pro bakalářskou práci, nicméně je 

přehledná, srozumitelná a dobře členěná. Obsahově je práce velmi zajímavá a je také velmi 

čtivá. 

 

Oceňuji, že kromě popisu a vysvětlení metod je uvedeno i zhodnocení vhodnosti metod pro 

různé typy neurofyziologických experimentů (např. FRET vs. single fluorophore, syntetic 

dyes vs. fluorescent proteins, optophysiology vs. electrophysiology). 

 

Nakonec velmi oceňuji krátkou závěrečnou kapitolu „Recent applications of 

optophysiological methods“, ve které jsou teoreticky osvětlené metody z předchozích kapitol 

dány do kontextu současného neurofyziologického výzkumu. 

 

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

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

 
Seznam literatury obsahuje 202 publikací, a to jak původní práce, tak review a knihy. 

Citovaná literatura zahrnuje vyváženě starší (originální) práce i recentní publikace. Literární 

zdroje jsou většinou správně citovány s minimem formálních chyb. U některých metod ale 

chybí primární citace a je uvedeno pouze review. Např. na straně 15 v kapitole pojednávající 

o superresolučních mikroskopických metodách TIRF, SIM a PALM. (Původní práce M.G.L. 

Gustafssona je sice v práci uvedena, ale v kapitole pojednávající o metodě SIM kupodivu 

chybí, práce Erica Betziga, autora metody PALM, nejsou uvedeny vůbec).  
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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 je po formální stránce velmi vyspělá, napsána anglicky na dobré úrovni. Doprovodné 

obrázky jsou dobře zvolené, správně číslované, popisky jsou srozumitelné a zdroje 

ocitovány. 

 

S ohledem na rozsah textu by ilustrací mohlo být víc, uvážíme-li, že dobře zvolené a názorné 

obrázky vysvětlí komplikovanější metodiky mnohdy lépe než prostý text. Nicméně uznávám, 

že množství obrázků v textu je do jisté míry věcí osobního vkusu. 

 

Zkratky jsou v textu vždy dobře definované a dále správně používané. Bohužel chybí jejich 

seznam, který by měl být součástí bakalářské práce. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce je velmi kvalitní a vyspělá a v každém případě ji doporučuji k obhajobě titulu Bc. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Připomínky 

K práci mám minimum připomínek, v zásadě pouze formálních: Již zmíněný chybějící 

seznam zkratek a nevhodně citovaná review v kapitole „Recent superresolution methods“.  

 

Výčet mikroskopických metod je dle mého názoru zbytečně podrobný, počínaje prostou 

wide-filed fluorescenční mikroskopií přes nejpodrobněji diskutovanou dvoufotonovou 

mikroskopii (2PLSM) až po superresoluční metody a mikroskopii elektronovou. Vzhledem 

k tomu, že práce je už tak velmi rozsáhlá, je otázkou, zda by nebylo vhodnější zaměřit se 

podrobněji pouze na metody nejvíce využívané v neurofyziologickém výzkumu – např. 

pouze dvoufotonovou mikroskopii. 

 

Otázky 

Zajímalo by mě, zda už má Filip Tomáška s optofyziologickými metodami praktickou 

zkušenost, případně které konkrétní metody se chystá používat ve svém navazujícím 

(předpokládám) studiu. 

 

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

